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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Konsep Pola Asuh Orang Tua  

1. Pengertian Pola Asuh Orang Tua 

 Pola berarti susunan, model, bentuk, tatacara, gaya dalam melakukan 

sesuatu. Sedangkan mengasuh berarti, membina interaksi dan komunikasi 

secara penuh perhatian sehingga anak tumbuh dan berkembang menjadi pribadi 

dewasa serta mampu menciptakan suatu kondisi yang harmonis dalam 

lingkungan keluarga dan masyarakat. Pola asuh merupakan suatu cara terbaik 

yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anak-anaknya sebagai 

perwujudan dari rasa tanggung jawab kepada anak-anaknya. Pada dasarnya 

oarng tua ialah bertanggung jawab atas pemeliharaan, karena orang tua 

dianggap mengetahui hal-hal terbaik bagi anaknya, membawa serangkaian 

kebutuhan dan kualitas yang kompleks dalam proses pengasuhan.
1
  

 Pola asuh menurut Mussen adalah cara yang digunakan orang tua dalam 

mencoba berbagai strategi untuk mendorong anak mencapai tujuan yang 

diinginkan, cara orang tua mendidik anaknya inilah yang akan mempengaruhi 

terhadapan kepribadian seorang anak.
2
 

 Anak akan tumbuh menjadi generasi yang terbuka, fleksibel, penuh 

inisiatif, dan produktif, suka akan tantangan dan percaya diri. Kehidupan 

                                                           
1
 Jane Brooks, The Process Of Parenting, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2011), hlm.13. 

2
 Erma Lestari, Rizqie Auliana, “Hubungan Antara Pola Asuh Orang Tua Dengan Prestasi 

Belajar Siswa Konsentrasi Patiseri SMK Negeri Sewon Bantul”,  dalam Jurnal Pendidikan Anak , 

Universitas Negeri Yogyakarta, 2009), hlm. 2 
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keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak. oleh karena itu, 

pola pengasuhan orang tua menjadi sangat penting bagi anak dan akan 

mempenggaruhi kehidupan anak hingga ia dewasa.
3
 

 Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pola asuh 

orang tua adalah cara mengasuh dan metode disiplin orang tua dalam 

berhubungan dengan anaknya dengan tujuan membentuk watak, kepribadian, 

dan memberikan nilai-nilai bagi anak untuk dapat menyesuaikan diri dengan 

lingkungan sekitar. 

2. Macam-Macam Pola Asuh 

 Semua orang tua ingin memberikan pendidikan yang terbaik kepada putra-

putrinya. Hal itu dapat dilakukan dengan berbagai cara mulai dari pengasuhan 

anak sejak bayi dan balita, hingga memilih sekolah untuk anak. Dalam 

menentukan pola asuh, memerlukan perhatian ekstra karena pola asuh berperan 

dalam pembentukan kepribadian.  Di bawah ini adalah merupakan tipe-tipe 

pola asuh yang dilakukan oleh orang tua di antaranya sebagai berikut: 

a. Tipe Autoritatif 

 Orang tua tipe autoritatif akan menerima dan melibatkan anak sepenuhnya. 

Orang tua ini memiliki tingkat pengendalian yang tinggi dan mengharuskan 

anak-anaknya bertindak pada tingkat intelektual dan sosial sesuai dengan usia 

dan kemampuan mereka. Akan tetapi, mereka tetap memberikan kehangatan, 

bimbingan, dan komunikasi dua arah. Mereka memberikan penjelasan dan 
                                                           

3
 Yeni Rachmawati dan Euis Kurniati, Strategi Pengembangan Kreativitas pada Anak 

Usia taman kanak-kanak, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 8-9. 
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alasan atas hukuman dan larangan. Anak dari orang tua seperti ini akan 

tumbuh menjadi anak yang mandiri, tegas terhadap diri sendiri, ramah dengan 

teman sebayanya, dan mau bekerja sama dengan orang tua. Anak juga akan 

berhasil secara intelektual dan sosial, menikmati kehidupan, dan memiliki 

motivasi yang kuat untuk maju.
4
 

 Pengasuhan ini memberikan kebebasan pribadi untuk memenuhi keinginan 

dan kebutuhannya dengan sempurna bila individu mampu mengontrol dan 

mengendalikan diri serta menyesuaikan diri dengan lingkungan baik keluarga 

maupun masyarakat. Keadaan ini memberikan kebebasan kepada individu, 

namun dituntut untuk mengatur dan mengendalikan serta menyesuaikan diri 

dan keinginannya dengan tuntunan lingkungan. Sebelum individu mampu 

mengatur dan mengendalikan dirinya, perlu ditumbuhkan perangkat aturan 

sebagai alat kontrol yang dapat mengatur dan mengendalikan dirinya sesuai 

dengan aturan yang berlaku di lingkungannya. Kontrol dalam hal ini 

ditujukan agar individu memiliki sikap bertanggung jawab terhadap diri 

sendiri dan terhadap lingkungan masyarakat. Akibatnya individu memiliki 

kebebasan untuk melakukan pilihan dan keputusan yang bernilai untuk diri 

dan lingkungannya. Perlu disadari bahwa pengawasan atau kontrol yang ketat 

                                                           
4
 Maimunah Hasan,  Pendidikan Anak Usia Dini, (Yogyakarta : DIVA Press, 2009), hlm. 
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harus diimbangi dengan stimulus positif yang kuat agar individu tidak merasa 

tertekan dan merasa dihargai sebagai pribadi yang bebas.
5
 

 Pada pengasuhan ini komunikasi berjalan dua arah, yaitu dari orang tua ke 

anak, dan dari anak ke orang tua. Setiap aturan yang dilakukan dalam 

keluarga disetujui dan dimengerti semua pihak yang terlibat, baik orang tua 

maupun anak. baumrid menekankan bahwa pengasuhan autoritatif 

mengandung beberapa prinsip yang pengertiannya lebih kurang sebagai 

berikut: 1. Kebebasan pengendalian dianggap sebagai prinsip yang saling 

mengisi, bukan bertentangan. 2. Hubungan orang tua dengan anak bermanfaat 

bagi kedua belah pihak. 3. Kontrol diimbangi dengan pemberian dukungan 

dan semangat. 4. Tujan yang ingin dicapai adalah kemandirian, siap 

bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan tanggung jawab terhadap 

lingkungan masyarakat.
6
 

b. Pola Asuh Ototiter 

 Pola asuh otoriter pada umumnya menggunakan pola komunikasi satu 

arah. Ciri-ciri pola asuh ini menekankan bahwa segala aturan orang tua harus 

ditaati oleh anaknya. Orang tua memaksakan pendapat atau keinginan pada 

anaknya dan bertindak semena-mena (semuanya kepada anak), tanpa dapat 

ditarik oleh anak. anak harus menurut dan tidak boleh membantah terhadap 

apa-apa yang diperintahkan atau dikehendaki oleh orang tua. Anak tidak 

                                                           
5
 Muhyani, Pengaruh Pengasuhan Orang Tua Dan  Peran Guru Di Sekolah Menurut 

Persepsi Murid Terhadap Kesadaran Religius Dan Kesehatan Mental, (Jakarta: Kementerian 

Agama Republik Indonesia, 2012), hlm. 85 
6
 Ibid., hlm. 86 
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diberi kesempatan menyampaikan apa yang dipikirkan, diinginkan, atau 

dirasakannya. Misalnya, kalau anak tidak mau makan maka tidak akan diajak 

bicara. 

 Dalam keluarga yang menerapkan pengasuhan ini komunikasi antara 

orang tua dan anak berlangsung hanya satu arah, yaitu dari orang tua ke anak, 

anak yang mengajukan usul, saran atau pendapat kepada orang tua dianggap 

sebagai suatu yang melanggar dan membantah, konsekuensi yang diperoleh 

anak adalah berupa hukuman dari orang tua. Hubungan orang tua dan anak 

berlangsung kaku dan tidak harmonis. Sikap dan perlakuan orang tua 

mengutamakan terpenuhinya keinginan, harapan dan pandangan orang tua, 

anak harus patuh pada aturan yang ditetapkan dalam pengasuhan ini akan 

menghambat kemandirian anak.
7
 

 Dalam kondisi ini anak seolah-olah menjadi robot (penurut) sehingga 

mungkin saja pada akhirnya anak tumbuh menjadi individu yang kurang 

inisiatif, merasa takut, tidak percaya diri, minder dalam pergaulan, hingga 

kurang mandiri karena segala sesuatu tergantung orang tua , sisi negatif 

lainnya, jika anak tidak terima dengan perlakuan tersebut, anak dapat tumbuh 

menjadi orang yang munafik, pemberontak, nakal, atau melarikan diri dari 

kenyataan.
8
 Ciri khas pola asuh otoriter diantaranya: kekuasaan orang tua 

amat dominan, anak tidak diakui sebagai pribadi, kontrol terhadap tingkah 

                                                           
7
 Ibid., hlm. 84 

8
 Helmawati, Pendidikan Keluarga............,hlm. 138 
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laku anak yang ketat, orang tua akan sering menghukum jika anak tidak 

patuh. 

 Indikator Pola Asuh Otoriter adalah: Anak harus mematuhi peraturan-

peraturan orang tua dan tidak membantah, Orang tua cenderung mencari 

kesalahan-kesalahan anak dan kemudian menghukumnya, Orang tua 

cenderung memberikan perintah dan larangan kepada anak, Orang tua 

cenderung memaksakan disiplin, Orang tua cenderung memaksakan segala 

sesuatu untuk anak dan anak hanya sebagai pelaksana, Tidak ada komunikasi 

antara orang tua dan anak.
9
 

c. Pola Asuh Demokratis 

 Anak diberi kesempatan untuk tidak selalu tergantung kepada orang tua. 

Orang tua sedikit memberi kebebasan kepada anak untuk memilih apa yang 

terbaik bagi dirinya, anak didengarkan pendapatnya, dilibatkan dalam 

pembicaraan terutama yang menyangkut dengan kehidupan anak itu sendiri. 

Anak diberi kesempatan untuk mengembangkan kontrol internalnya sehingga 

sedikit demi sedikit berlatih untuk bertanggung jawab kepada diri sendiri. 

Anak dilibatkan dan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam mengatur 

hidupnya.
10

  

Pola asuh demokratis ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: melakukan 

musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan keluarga, menekankan 

                                                           
9
 E.B,  Surbakti, Parenting Anak, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2012), hlm. 07 

10
 Hasanatul Jannah, “Bentuk Pola Asuh Orangtua Dalam Menanamkan Perilaku Moral 

Pada Anak Usia Dini di Kecamatan Ampek Angkek”, dalam Jurnal PG-PAUD FIP, Universitas 

Negeri Padang, 2016, hlm. 4 
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peraturan-peraturan dan disiplin dengan memperhatikan dan 

mempertimbangan keadaan perasaan dan pendapat anak serta memberikan 

alasan-alasan keterangan untuk anak, hubungan antara keluarga saling 

menghormati, adanya komunikasi dua arah antara keluarga dan anak, 

larangan dan perintah yang diberikan orang tua kepada anak yang 

menggunakan kata-kata yang mendidik, orang tua memberikan pengarahan 

tentang norma-norma lingkungan. Orang tua memberikan sedikit kebebasan 

kepada anak, anak dilibatkan dan diberi kesempatan untuk berpartisipasi 

dalam mengatur hidupnya, orang tua memberikan hukuman yang tidak keras 

dan tidak hukuman badan serta penekanan penghargaan.
11

 

Hal-hal yang diperhatikan pada pola asuh demokratis, yaitu: 
12

 

1) Memberikan Keteladanan. Yaitu, orang tua merupakan teladan sempurna 

bagi anak dalam bertutur sapa, berperilaku dan bergaul. Oleh karena itu 

orang tua harus memantapkan diri dalam hal agama dan menanamkan 

nilai-nilai agama kepada anak. cahaya keimanan dan ketakwaan akan 

memunculkan sikap positif dan kepribadian yang baik dalam kehidupan 

sehari-hari. 

2) Menjadikan rumah sebagai taman ilmu. Yaitu, merupakan merancang 

dan melaksanakan kegiatan dan sarat ilmu di rumah, misalnya 

menyediakan perpustakaan di rumah. 

                                                           
11

 Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 

hlm. 355 
12

 Asmani, Jamal Ma’mur, Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini, (Yogyakarta: Diva 

Press, 2009), hlm. 75-79 
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3) Menyediakan wahana kreativitas. Yaitu, anak diberi ruang penuh untuk 

menampakkan jati diri dan identitasnya, anak diajarkan untuk 

menggunakan komputer, membaca buku, menulis, melukis, dan bermain 

catur. Anak harus dibimbing untuk menemukan bakat dan minatnya yang 

dapat mendorongnya memiliki perilaku sosial.  

4) Hindari emosi negatif. Yaitu, mendidik dan mengasuh anak merupakan 

kewajiban bagi orang tua. Orang tua harus berhati-hati dalam mendidik 

dan mengasuh anak, menyelesaikan masalah dengan baik. Apabila orang 

tua menyelesaikan suatu permasalahan dalam rumah dalam keadaan 

emosi, anak akan mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan dan 

bisa menganggu pertumbuhan dan perkembangannya. 

5) Rajin berdo’a. Yaitu, sehebat dan sesempurna apapun manusia, pasti 

banyak kekurangan. Manusia tidak boleh menggantungkan hasilnya pada 

kerja kerasnya saja. semua persoalan sebaiknya diserahkan kepada 

kekuasaan Allah SWT. Berdo’alah kepada Allah, supaya Allah 

menjadikan anak menjadi kader masa depan bermoral. Mempunyai ilmu 

dan pengetahuan yang sempurna. 

Indikator Pola Asuh Demokratis, yaitu: 

1) Pola Komunikasi, yaitu: keterbukaan, perasaan positif, kesamaan. 

2) Pola Bimbingan, yaitu: Keteladanan, Pemberian nasehat, Pengawasan. 
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3) Pola Motivasi, yaitu: Penghargaan, Hukuman.
13

 

d. Pola Asuh Permisif 

 Pola asuh ini ditandai dengan cara orang tua mendidik anak secara bebas, 

anak dianggap sebagai orang dewasa/muda, ia diberi kelonggaran seluas-

luasnya untuk melakukan apa saja yang dikehendaki. Kontrol orang tua 

terhadap anak sangat lemah, juga tidak memberikan bimbingan yang cukup 

berarti bagi anaknya. Semua apa yang telah dilakukan oleh anak adalah benar 

dan tidak perlu mendapatkan teguran, arahan atau bimbingan. 

Namun orang tipe ini biasanya bersifat hangat, sehingga seringkali 

disukai oleh anak. Sikap dan perlakuan orang tua dalam pola ini berada pada 

kutub yang berseberangan dengan sikap dan perlakuan orang tua pada 

pengasuhan autoritarian. Pola asuh ini didasari oleh pemahaman pemikiran 

psikoanalitis yang memandang bahwa setiap manusia dilahirkan sudah 

memiliki kebutuhan dasar pribadi yang menuntut untuk dipenuhi. Apabila 

tuntunan kebutuhan dasar dan keinginan anak tidak terpenuhi maka akan 

terjadi hambatan perkembangan dan timbul penyimpangan dalam proses 

pertumbuhan dan perkembangannya. Karena itu anak diberikan kebebasan 

penuh serta dihindari penekanan terhadap keinginan dan kemauan anak, dan 

dibiarkan berkembang apa adanya.
14
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 Euis Sunarti, Mengasuh Dengan Hati, (Bandung: Elax Media Komputindo, 2004), 

hlm.118 
14

 Muhyani, Pengaruh Pengasuhan Orang Tua..............., hlm. 87 
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Cara mendidik yang demikian ternyata dapat diterapkan kepada orang 

dewasa yang sudah matang pemikirannya, tetapi tidak sesuai jika diberikan 

kepada anak-anak remaja. Apalagi bila diterapkan untuk pendidian agama, 

banyak hal yang harus disampaikan secara bijaksana.
15

 Pola asuh ini memiliki 

ciri-ciri sebagai berikut: orang tua memberikan kebebasan penuh pada anak 

untuk berbuat, dominasi pada anak, sikap longgar atau kebebasan dari orang 

tua, control dan perhatian orang tua terhadap anak sangat kurang, bahkan 

tidak ada.
16

 

Indikator Pola Asuh Permisif, yaitu: Orang tua yang menyajikan 

dirinya untuk anak sebagai sumber daya baginya yang dapat digunakan sesuai 

keinginanya, orang tua yang tidak banyak menuntut, dan orang tua yang 

jarang mendisiplinkan anak dan kontrol yang rendah terhadap perilaku 

anak.
17

 

e. Pola Asuh Penyabar 

 Orang tua penyabar akan menerima, responsif, sedikit memberikan 

tuntutan pada anak-anaknya. Anak akan lebih positif mood-nya dan lebih 

menunjukan vitalitasnya dibandingkan anak dari keluarga otoriter. Orang tua 

yang serba membolehkan (permisif) akan mendorong anak menjadi agresif 

dan cenderung tidak percaya diri. Mereka tidak tertarik pada kejadian-

                                                           
15

 Asmani, Jamal Ma’mur, Manajemen Pendidikan............, hlm. 112 
16

 Agus Wibowo, Pendidikan Karakter Usia Dini; Strategi Membangun karakter Di Usia 

Emas,Cet. II, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 77 
17

 Sunarti, Mengasuh Dengan Hati,............ hlm. 120 
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kejadian di sekolah anak, jarang bercakap-cakap dengan anak-anaknya dan 

tidak memperdulikan pendapat anak-anaknya
.18 

f. Pola Asuh Penelantar 

 Orang tua tipe penelantar lebih memperhatikan aktivitas diri mereka 

sendiri dan tidak terlibat dengan aktivitas anak-anaknya. Mereka tidak tahu 

dimana anak-anak mereka berada, apa yang sedang dilakukan, dan siapa 

teman-temannya saat di luar rumah.
19

  

Pola asuh ini hampir sama dengan jenis pola asuh yang bersifat otoriter 

yang dikemukakan oleh Baumrind, yakni pola asuh orang tua yang 

dikenalkan oleh Hauser bersifat interaktif antara orang tua dan anak. menurut 

Papalia dan Old, terdapat hubungan abivalen (perasaan bertentangan) antara 

anak dan orang tua, dalam arti anak memiliki perasaan yang campur aduk, 

seperti halnya orang tua, yaitu kebimbangan antara menginginkan mandiri 

atau tetap bergantung pada dirinya.
20

 Menurut Papalia dan Old, adalah 

sebagai berikut:
21

 

a. Pola Asuh yang bersifat Mendorong dan Menghambatan 

 Pola asuh yang dilakukan oleh orang tua dalam berinteraksi dengan anak 

bersifat mendorong dan menghambat ini mengandung komponen kognitif dan 

efektif. 
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 Maimunah Hasan, Pendidikan Anak Usia Dini...., hlm. 27 
19

 Ibid, hlm. 11 
20

 Muallifah, Psycho Islamic Parenting, (Yogyakarta: Diva Press, 2009), hlm. 42 
21

 Ibid., hlm. 54-55 
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b. Pola Asuh yang Bersifat Mendorong (Enabling)  

 Pola asuh bersifat mendorong mempunyai makna adanya dorongan 

terhadap anggota keluarga untuk mengekspresikan pikiran-pikiran dan 

persepsi-persepsi mereka. Pengasuhan yang bersifat mendorong kognisi 

meliputi: memfokuskan pada pemecahan masalah, mengikutsertakan dalam 

bereksplorasi tentang masalah-masalah keluarga, dan menjelaskan sudut 

pandang individu pada anggota keluarga yang lain. Pola asuh yang 

mendorong secara efektif adanya ekspresi empati dan penerimaan dari 

anggota keluarga lain. 

c. Pola Asuh yang Bersifat Menghambat 

 Pola asuh jenis ini menandakan adanya hambatan yang dilakukan oleh 

orang tua. Adapun menghambat yang bersifat kognitif meliputi: mengalihkan 

anggota dari masalah-masalah yang mereka hadapi, tidak 

memberi/menyembunyikan informasi pada anak, dan mengabaikan anggota 

keluarga dari masalah-masalah keluarga. Sedangkan, menghambat bersifat 

efektif meliput: penilaian yang berkelebihan (bersifat negatif dan positif) 

terhadap anggota keluarga dan pandangan-pandangan mereka. 

Berdasarkan kajian teori yang dikemukakan oleh Hauser tersebut, dapat 

dijelaskan kelebihan dan kelemahan model pola asuh orang tua, diantaranya 

kelebihan model-model “pola asuh mendorong” adalah anak dapat menjadi 

lebih matang atau lebih dewasa karena anak dilibatkan secara langsung dalam 

melakukan problem solving terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh 
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keluarga. Rasa memiliki terhadap keluarga menimbulkan sifat empati jika 

anak melihat anggota keluarga sedang mengalami kesusuhan. Sedangkan, 

kelemahan “pola asuh mendorong” adalah apabila dalam keluarga 

menerapkan norma-norma kesopanan yang konvensional, maka orang tua 

akan merasa kecewa karena anak seolah-olah tidak menghargai orang tuanya. 

Karena, mereka lebih terbiasa dengan pola asuh bermusyawarah bersama 

orang tua untuk memecahkan masalah yang dihadapi.
22

 

Kelebihan “pola asuh menghambat” adalah orang tua lebih bersifat 

membimbing dan menyembunyikan sesuatu yang bersifat sensitif karena 

takut anaknya akan merasa kecewa. Misalnya, saat orang tua kehilangan atau 

kecopetan, maka orang tua tidak menyampaikan kepada anaknya secara 

langsung, menunggu waktu yang tepat, karena takut melukai. Sedangkan, 

kelemahan dari pola asuh ini adalah orang tua tidak mengarahkan anak 

menjadi lebih matang dan dewasa, menjadikan anak tidak memahami 

identitasnya karena dia selalu terbiasa tidak mandiri dan selalu dibimbing.
23

 

3. Faktor Pendukung dalam Terlaksananya Pola Asuh 

 Faktor yang mendukung terlaksananya pola asuh dengan baik bukan hanya 

tergantung dengan jenis pola asuh yang ditetapkan oleh orang tua, tetapi juga 

tergantung pada karakteristik keluarga, anak, dan jenis pola asuh yang 

diterapkan. Adapun beberapa karakteristiknya adalah sebagai berikut:
24
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 Muallifah, Pssycho Islmaic Smart ,............... hlm. 42 
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a. Karakteristik Keluarga dan Anak 

Dalam keluarga dan anak, ada beberapa karakteristik, yaitu: 

1) Karakteristik Struktur Keluarga 

Hal-hal yang berkaitan dengan struktur keluarga adalah etnis keluarga 

dan pendidik (lingkungan pergaulan sosial dan etnis). Pola asuh tidak 

hanya dipengaruhi oleh situasi keluarga, tetapi juga lingkungan di 

sekitar, situasi perawatan anak, situasi sekolah, juga konflik yang 

terjadi di lingkungan sekitar. 

2) Karakteristik Struktur Anak 

Perlu adanya memperhatikan karakteristik anak diantaranya adalah 

bagaimana perilaku sosial. 

3) Karakteristik Situasi Keluarga 

Penelitian tentang “komposisi keluarga” menunjukkan anak dalam 

keluarga satu orang tua (single parent) akan mengalami program 

program prilaku dan emosional yang frekuensinya lebih daripada 

keluarga dan orang tuanya, dan berakibat pada prestasi di sekolah 

mereka. Keluarga hanya satu orang tua akan mengalami ketegangan, 

dikarenakan akan mengalami kesulitan keuangan, problem kesehatan   

Penelitian tentang “komposisi keluarga” menunjukkan anak dalam 

keluarga satu orang tua (single parent) akan mengalami problem 

perilaku dan emosioanl yang frekuensinya lebih daripada keluarga dan 

orang tuanya, dan yang hanya satu orang tua akan mengalami 
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ketegangan, dikarenakan akan mengalami kesulitan keuangan, 

problem kesehatan, serta perubahan karena perceraian yang 

berpengaruh terhadap orang tua dalam pengasuhan anak dan interaksi 

keluarga. 

b. Karakteristik Pola Asuh 

Dalam karakteristik pola asuh, beberapa hal yang perlu diketahui yaitu: 

1) Perilaku Pola Asuh Anak 

Perilaku pola asuh orang tua sangatlah variatif, tergantung pada 

idiologi dan keinginan orang tua. Namun, tidak seharusnya orang tua 

menerapkan tipe pengasuhan ekstrem pada satu model. Bagaimana 

cara orang tua berkomunikasi terhadap anak dengan yang lain. 

Monitor orang tua, penerapan disipilin terhadap anak, kepercayaan 

orang tua, dukungan, dan pemberian kebebasan anak tidak ekstrem. 

Misalnya orang tua selalu menerapkan anak harus patuh terhadap 

semua peraturan yang diinginkan orang tua. Perilaku pola asuh 

disosialisasikan dalam keluarga dan sekolah akan menentukan 

kompetensi perkembangan anak. 

2) Interaksi Orang Tua dan Anak 

Interaksi orang tua anak tidak hanya ditentukan oleh kuantitas 

pertemuan antara orang tua dan anak, akan tetapi juga sangat 

ditentukan oleh kualitas dalam interaksi tersebut. Di sini, bisa 

menyangkut tentang bagaimana orang tua mampu memahami 
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karakteristik anak, tipe pola asuh yang diterapkan juga sesuai dengan 

anak-anaknya. Sehingga, dalam interaksi, anaktidak merasa tertekan 

dan tersiksa karena mengeluh bentuk pola asuh yang tidak sesuai 

dengan dirinya. 

3) Kompetensi Orang Tua dalam Pola Asuh Orang Tua 

Kompetensi pengasuhan anak bukan merupakan faktor yang statis, 

namun dinamis. Karena, ini juga tergantung dengan kemampuan 

orang tua untuk bisa mengineksikan dengan perkembangan dan 

pertumbuhan anak. Kompetensi ini meliputi kompetensi dalam tugas 

orang tua untuk memajukan kerja sama, terpenuhinya kelekatan 

(attachment), dan lingkungan dalam pelaksanaan tugas anak. 

kompetensi pengasuhan sangat dipengaruhi karakteristik orang tua. 

4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pola Asuh Orang Tua 

 Menurut Hurlock (1999) ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

pola asuh orang tua, yaitu karakteristik orang tua yang berupa:
25

 

a. Kepribadian orang tua: Setiap orang berbeda dalam tingkat energi, 

kesabaran, intelegensi, sikap dan kematangannya. Karakteristik tersebut 

akan mempengaruhi kemampuan orang tua untuk memenuhi tuntutan 

peran sebagai orang tua dan bagaimana tingkat sensifitas orang tua 

terhadap kebutuhan anak-anaknya. 

                                                           
25
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b. Keyakinan: ialah Keyakinan yang dimiliki orang tua mengenai 

pengasuhan akan mempengaruhi nilai dari pola asuh dan akan 

mempengaruhi tingkah lakunya dalam mengasuh anak-anaknya. 

c. Persamaan dengan pola asuh yang diterima orang tua: Bila orang tua 

merasa bahwa orang tua mereka dahulu berhasil menerapkan pola 

asuhnya pada anak dengan baik, maka mereka akan menggunakan teknik 

serupa dalam mengasuh anak bila mereka merasa pola asuh yang 

digunakan orang tua mereka tidak tepat, maka orang tua akan beralih ke 

teknik pola asuh yang lain yaitu, : 

1) Penyesuaian dengan cara disetujui kelompok: Orang tua yang baru 

memiliki anak atau yang lebih muda dan kurang berpengalaman 

lebih dipengaruhi oleh apa yang dianggap anggota kelompok (bisa 

berupa keluarga besar, masyarakat) merupakan cara terbaik dalam 

mendidik anak. 

2) Usia orang tua: Orang tua yang berusia muda cenderung lebih 

demokratis dan permisif bila dibandingkan dengan orang tua yang 

berusia tua. 

3) Pendidikan orang tua: Orang tua yang telah mendapatkan pendidikan 

yang tinggi, dan mengikuti kursus dalam mengasuh anak lebih 

menggunakan teknik pengasuhan authoritative dibandingkan dengan 

orang tua yang tidak mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam 

mengasuh anak. 
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4) Jenis kelamin: Ibu pada umumnya lebih mengerti anak dan mereka 

cenderung kurang otoriter bila dibandingkan dengan bapak. 

5) Status sosial ekonomi: Orang tua dari kelas menengah dan rendah 

cenderung lebih keras, mamaksa dan kurang toleran dibandingkan 

dengan orang tua dari kelas atas. 

6) Jenis kelamin anak: Orang tua umumnya lebih keras terhadap anak 

perempuan daripada anak laki-laki. 

7) Situasi: Anak yang mengalami rasa takut dan kecemasan biasanya 

tidak diberi hukuman oleh orang tua. Tetapi sebaliknya, jika anak 

menentang dan berperilaku agresif kemungkinan orang tua akan 

mengasuh dengan pola outhoritatif. 

5. Pengasuhan dalam Perspektif Islam 

 Berkaitan dengan pengasuhan orang tua, Abdullah Nashih Ulwan 

memaparkan tentang kaidah-kaidah pendidikan yang efektif dalam 

pendidikan anak adalah: 

a. Pendidikan dengan keteladanan 

  Abdullah Nashih Ulwan mengungkapkan bahwa keteladanan 

dalam pendidikan adalah metode yang paling menyakinkan 

keberhasilannya dalam mempersiapkan dan membentuk anak di dalam 

moral, spritual dan sosial. Hal ini karena pendidik adalah contoh terbaik 

dalam pandangan anak, yang akan dititunya dalam tidak tanduknya, dan 

tata santunnya, disadari ataupun tidak, bahkan tercetak dalam jiwa dan 
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perasaan suatu gambaran pendidik tersebut, baik dalam ucapan ataupun 

perbuatan, baik meterial atau spritual, diketahui atau tidak diketahui.
26

 

  Teladan yang baik dari orang tua kepada anak (sekitar umur 6 

tahun) akan berpengaruh besar kepada perkembangan anak di masa 

mendatang. Sebab kebaikan masa kanak-kanak awal menjadi dasar untuk 

pengembangan pada masa dewasa kelak. Untuk itu lingkungan keluarga 

harus sebanyak mungkin memberikan keteladanan bagi anak. Dengan 

keteladanan akan memudahkan anak untuk menirunya. Sebab keteladanan 

lebih cepat mempengaruhi tingkah laku anak. apa yang dilihatnya akan 

ditirunya dan lama-kelamaan akan menjadi tradisi bagi anak.
27

 

  Abdullah Nashih Ulwan akan menguraikan bentuk keteladanan 

orang tua atau pendidik berupa keteladanan dalam ibadah, keteladanan 

bermurah hati, keteladanan kerendahan hati, keteladanan kesantunan, 

keteladanan keberanian, keteladanan memegang akidah.
28

 

b. Pendidikan dengan adat kebiasaan 

  Pendidikan anak dengan adat istiadat adalah potensi agama, 

potensi agama dapat tumbuh pada diri anak melalui 2 faktor, yaitu: faktor 

pendidikan Islam yang utama ialah betanggung jawab penuh bapak ibunya, 

ia merupakan pembentuk karakter anak. setelah anak diberikan masalah 

pengajaran sebagai sarana teoritis dari orang tuanya, maka faktor 
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lingkungan harus menunjang terhadap pengajaran tersebut. Yakni orang 

tua senantiasa memberikan aplikasi pembiasaan ajaran agama dalam 

lingkungan keluarganya. Sebab pembiasaan merupakan upaya praktis dan 

pembentukan (pembinaan) dan persiapan.
29

 

  Anak-anak mempunyai kecenderungan meniru apa yang dilakukan 

oleh orang-orang di sekitarnya, baik saudara atau famili terdekatnya 

ataupun bapak ibunya. Oleh karena itu patut menjadi perhatian semua 

pihak, terutama orang tua selaku figur yang baik di mata anaknya. 

c. Pendidikan dengan nasihat 

  Metode lain yang penting dalam pendidikan, pembentukan 

keimanan, mempersiapkan moral, spiritual dan sosial anak, adalah 

pendidikan dengan pemberian nasihat. Sebab nasihat itu dapat 

membukakan mata anak-anak pada hakikat sesuatu , dan mendorongnya 

menuju situasi luhur, dan menghiasinya dengan akhlak yang mulia, dan 

membekalinya dengan prinsip-prinsip Islam. 

  Menurut Abdullah Nashih Ulwan, dalam penyajian atau 

memberikan nasihat itu ada pembagiannya, yaitu:
30

 

1) Menyeru untuk memberikan kepuasaan dengan kelembutan atau 

penolakan. Sebagai contohnya adalah seruan lukman kepada anak-

anaknya, agar tidak mempersekutukan Allah Swt. Q.S. Lukman: 13 
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2) Metode cerita dengan disertai tamsil ibarat dan nasihat. Metode ini 

mempunyai pengaruh terhadap jiwa dan akal. Biasanya anak itu 

menyenangi tentang cerita-cerita . untuk itu orang tua sebisa mungkin 

untuk memberikan masalah cerita yang berkaitan dengan keteladanan 

yang baik dapat menyentuh perasaannya. 

3) Pengarahan Al-Qur’an dengan wasiat dan nasihat. Orang tua yang 

bertanggung jawab tentunya akan berusaha menjaga amanat yang 

Allah berikan dengan melakukan pendidikan yang terbaik untuk 

anaknya agar menjadi anak yang shaleh, taat menjalankan perintahnya 

dan menjauhi larangannya. Salah satu cara agar anak selalu ingat 

untuk menjalankan ajaran Allah adalah orang tua selalu memberi 

pengarahan pada waktu yang tepat. Misalnya ketika waktu senggang 

di rumah orang tua mengajak tadarus Al-Qur’an yang mengandung 

nasihat kemudian orang tua mengajak diskusi tentang kandungan ayat 

tersebut, ketika anak akan berangkat ke sekolah atau ke mesjid orang 

tua ketika melepas keberangkatan anaknya selalu memberikan 

pengarahan agar tidak meninggalkan shalat, berkata yang jujur, jangan 

berbuat yang melanggar ajaran agama dan lainnya. Bila setiap kali 

anak keluar rumah selalu diberi pengarahan semacam itu dengan 

bahasa yang lembut, insya Allah akan selalu memperhatikan pesan-

pesan tersebut. 
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d. Pendidikan dengan memberikan perhatian 

  Orang tua yang baik senantiasa akan mengoreksi perilaku anaknya 

yang tidak baik dengan perasaan kasih sayangnya, sesuai dengan 

perkembangan usia anaknya. Sebab pengasuhan yang baik akan 

menanamkan rasa optimisme, kepercayaan, dan harapan anak dalam 

hidupnya. Dan jika mereka melalaikan kewajiban, segara diluruskan. 

  Pemberian perhatian yang dimaksud oleh Abdullah Nashih Ulwan 

adalah: (1) perhatian segi keimanan anak, (2) perhatian segi moral anak, 

(3)  perhatian segi mental dan intelektual anak, (4) perhtian segi jasmani 

anak, (5) perhatian segi psikolog anak, (6) perhatian segi sosial anak, (7) 

perhatian segi spiritual anak.
31

 

e. Pendidikan dengan memberikan hukuman 

  Hukuman diberian kepada anak apabila metode-metode yang ain 

sudah diberikan dan tingkah laku anak tidak berubah, atau dengan kata lain 

cara hukuman merupakan jalan terakhir yag ditempuh oleh pendidik, 

apabila ada perilaku anak yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sebab 

hukuman merupakan tindakan tegas untuk mengembalikan anak agar 

berjalan pada jalan yang benar. 

  Dalam memberikan hukuman ini diharapkan orang-orang melihat 

ruang waktu dan tempatnya. Diantara metode memberikan hukuman 

kepada anak adalah: (1) meghukum anak dengan lemah lembut dan kasih 
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sayang. (2) menjaga tabiat anak yang salah. (3) hukuman diberikan sebagai 

upaya perbaikan terhada diri anak, dengan tahapan yang paling akhir dari 

metode-metode yang lain.
32

 

6. Peran Keluarga dalam Pengasuhan 

 Anak termasuk individu yang unik yang mempunyai eksistensi dan 

memiliki jiwa sendiri, serta mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang 

secara optimal sesuai dengan irmanya masing-masing yang khas. Masa 

kehidupan anak sebagian besar berada dalam lingkungan keluarga. Oleh 

karena itu, keluargalah yang paling menentukan terhadap masa depan anak. 

begitu pola corak anak terlihat dari perkembangan sosial, psikis, fisik, dan 

relegiusitas juga ditentukan oleh keluarga. Orang tua mempunyai mempunyai 

tanggungjawab untuk menghantarkan putra-putrinya menjadi seseorang yang 

sukses dan bagi orang tua penting memahami dan memperhatikan 

perkembangan anak.
33

 

 Levine (2005) menegaskan bahwa kepribadian orang tua akan 

berpengaruh terhadap cara orang tua tersebut dalam mendidik dan 

membesarkan anaknya yang pada gilirannya juga akan berpengaruh terhadap 

kepribadian si anak tersebut. Di bawah ini adalah sembilan tipe peran orang 
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tua dalam membesarkan anaknya yang juga berpengaruh pada si anak, yaitu 

sebagai berikut :34 

a. Penasehat moral, terlalu menekankan pada perincian, analisis, dan moral.  

b. Penolong, terlalu mengutamakan kebutuhan anak dengan mengabaikan 

akibat dari tindakan si anak.  

c. Pengatur, selalu ingin bekerja sama dengan si anak dan menciptakan 

tugas-tugas yang akan membantu memperbaiki keadaan. 

d. Pemimpin, selalu berupaya untuk berhubungan secara emosional dengan 

anak-anak dalam setiap keadaan dan mencari solusi kreatif bersama-

sama. 

e. Pengamat, selalu mencari sudut pandang yang menyeluruh, berupaya 

mengutamakan objektivitas dan perspektif. 

f. Pencemas, selalu melakukan tanya jawab mental dan terus bertanya-

tanya, ragu-ragu dan memiliki gambaran terburuk sampai mereka yakin 

bahwa anak mereka benar-benar memahami situasi. 

g. Penghibur, selalu menerapkan gaya yang lebih santai. 

h. Pelindung, cenderung untuk mengambil alih tanggung jawab dan 

bersikap melindungi, berteriak pada si anak tetapi kemudian 

melindunginya dari ancaman yang datang. 
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i. Pendamai, dipengaruhi kepribadian mereka yang selalu menghindar dari 

konflik. 

 Selain itu, pendidikan anak harus dilakukan melalui tiga lingkungan, yaitu 

keluarga, sekolah, dan organisasi. Keluarga merupakan pusat pendidikan 

yang pertama dan terpenting. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama 

antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
35

 Namun, lingkungan 

keluargalah yang merupakan tempat utama dan pertama bagi pembentukan 

kepribadian anak. Karena itu lingkungan ini perlu mendapatkan perhatian 

khusus dari segenap anggota keluarga terutama kedua orang tuanya yang 

secara langsung bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya.
36

 

 Beberapa Peran Keluarga dalam pengasuhan anak adalah terjalinnya 

hubungan yang harmonis dalam keluarga melalui penerapan pola asuh islmi 

sejak dini, yakni:
37

 

a. Pengasuhan dan pemeliharaan anak dimulai sejak pra konsepsi 

pernikahan. Ada tuntunan bagi orangtua laki-laki maupun perempuan 

untuk memilih pasangannya yang terbaik sesuai tuntunan agama 

dengan maksud bahwa orangtua yang baik kemungkinan besar akan 

mampu mengasuh anak yang baik pula.  

b. Pengasuhan dan perawatan anak sejak dalam kandungan, setelah lahir 

dan sampai masa dewasa dan seterusnya diberikan dengan memberikan 
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kasih sayang sepenuhnya dan membimbing anak beragama menyembah 

Allah SWT. 

c.  Memberikan pendidikan terbaik pada anak, terutama pendidikan 

agama. Orang tua yang sholeh adalah model terbaik untuk memberi 

pendidikan agama kepada anak-anak. Penanaman jiwa agama yang 

dimulai dari keluarga, sementara anak masih kecil dengan cara 

membiasakan anak dengan tingkah laku baik. Dengan mencontohkan 

keteladanan Rasulullah SAW, sebagai keteladanan yang terbaik, orang 

tua hendaknya memberikan keteladanan yang terbaik bagi anak. Salah 

satu contoh keteladanan Rasulullah SAW adalah dengan menanamkan 

nilai akhlakul karimah. 

d. Agama yang ditanamkan pada anak bukan hanya karena keturunan 

tetapi sebagaimana anak mampu mencapai kesadaran pribadi untuk 

bertuhan sehingga melaksanakan semua aturan agama terutama 

implementasi rukun iman, rukun islam, ihsan dalam kehidupan sehari-

hari. 

 

B. Kecerdasan Intrapersonal dan Kecerdasan Interpersonal 

  Hadirnya teori tentang Multiple Intelligences oleh Howard Gardner 

mengingatkan bahwa setiap anak memiliki potensi kecerdasan. Biasanya seorang 

anak memiliki satu atau lebih kecerdasan, tetapi amat jarang yang memiliki secara 

sempurna kecerdasan tersebut. Potensi kecerdasan tersebut akan berkembang 
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dengan optimal apabila dikembangkan sejak dini melalui layanan pendidikan 

yang tepat dan sesuai dengan tingkatan perkembangan anak.   

  Kecerdasan berkembang sesuai dengan lingkungan yang berpengaruhpada 

seorang diri individu. Maka itu kecerdasanlah yang menjadikan perbedaan antara 

seseorang dengan yang lainnya. Howard Gardner menyusun tujuh kecerdasan 

dalam buku Frames If mind, yakni, kecerdasan linguistik, kecerdasan logis-

matematis, kecerdasan visual-spasial, kecerdasan musikal, kecerdasan gerak 

tubuh, kecerdasan intrapersoanal dan kecerdasan interpersonal. Sedangkan 

dibukunya intelligence Reframed, ia menambahkan adanya dua kecerdasan baru, 

yakni kecerdasan naturalis atau lingkungan dan kecerdasan eksistensial.
38

 Namun 

dalam pembahasan ini, peneliti hanya meneliti dua kecerdasan. Yaitu, kecerdasan 

intrapersonal dan kecerdasan interpersonal. 

1. Kecerdasan Intrapersonal 

a. Pengertian Kecerdasan Intrapersonal 

Kecerdasan Intrapersonal dapat didefinisikan sebagai kemampuan 

memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. 

Komponen inti dari dari kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan 

memahami diri yang kuat dan keterbatasan diri, kecerdasan akan suasana hati, 

maksud, motivasi, temperamen dan keinginan, serta kemampuan berdisiplin 

diri, memahami dan menghargai diri, kemampuan menghargai diri juga 

berarti mengetahui siapa dirinya, apa yang dapat dan ingin dilakukan, 
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bagaimana reaksi diri terhadap situasi tertentu, dan menyikapinya, serta 

kemampuan mengarahkan dan menginstrospeksi diri.
39

 

Howard Gardner menyatakan bahwa kecerdasan dari pribadi 

merupakan kemampuan untuk memahami diri sendiri yang terkait dengan 

kelebihan dan kekurangan dan cara kerja. Hal demikian juga termasuk 

kemampuan mengambil keputusan pribadi, sadar akan tujuan hidupnya, bisa 

mengatur perasaan serta emosi dirinya sendiri.
40

 

Menurut thomas amstrong berpendapat bahwa kecerdasan intrapersonal 

adalah kemampuan seseorang berpikir secara reflektif, yaitu mengacu kepada 

kesadaran reflektif mengenai perasaan dan proses pemikiran diri sendiri.  

Munif chatib dan alamsyah said menerangkan bahwa pada intinya, 

kecerdasan intrapersonal memberikan wawasan agar seseorang menjadi diri 

sendiri, bukan membuat kamuflase diri sendiri untuk menjadi orang lain. 

Diantara banyak kasus, banyak orang merekayasa penampilan luar mereka 

untuk menjadi bukan dirinya sendiri.
41

 

Dari pendapat para tokoh tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

kecerdasan intrapersonal adalah kecerdasan yang memungkinkan seseorang 

memahami diri sendiri, kemampuan dan pilihannya sendiri, kemampuan dan 

pilihannya sendiri orang dengan kecerdasan intrapersonal tinggi pada 
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umumnya mandiri, tak tergantung pada orang lain, dan yakin dengan 

pendapat diri yang kuat hal-hal yang kontroversial. Mereka memiliki rasa 

percaya diri yang besar serta senang sekali bekerja berdasar dan hanya 

dilakukan sendiri.
42

 

b. Indikator Kecerdasan Intrapersonal 

 Individu yang cerdas dalam intrapersonal memiliki beberapa indikator 

kecerdasan yaitu:
43

  

1) Anak menunjukkan sikap sendiri, tidak mudah ikut-ikutan, dan memiliki 

kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu (TK). 

2) Anak tidak suka membual, menyatakan kesanggupan, sesuai 

kemampuan, menolak sesuatu yang tidak disukai dan tidak dikuasai, 

tetapi mau mencoba hal-hal baru (KB dan TK). 

3) Anak menolak atau menghindari ketika diajak membahas masalah-

masalah yang mengundang reaksi banyak orang, tidak menukai 

pembicaraan yang kontroversial seperti ibu kandung yang jahat (KB dan 

TK). 

4) Anak terlihat menikmati melakukan kegiatan sendiri, tidak banyak 

meminta pertimbangan anak lain, dan mampu menyelesaikan kegiatan 

dengan baik (TK). 
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 Julia Jasmine, Metode Mengajar Multiple Intellegences Terjemahan( Bandung: Nuansa 
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5) Anak cenderung berani mencoba sesuatu, terlihat percaya diri (KB dan 

TK). 

6) Anak kadang memiliki pendapat yang berbeda dengan teman yang lain 

dalam berbagai hal, dan berani menentang pendapat yang dirasa keliru 

(KB dan TK). 

7) Anak cenderung ingat terhadap peristiwa yang berkaitan dengan 

kesalahan diri sebelumnya. Seperti “jangan pakai warna hitam”. 

8) Anak dapat menyatakan perasaannya, penilainnya, dan idenya kepada 

orang lain, seperti “bu, kita jalan-jalan di sawah saja ya? Aku bosan 

jalan-jalan di taman” (TK). 

9) Anak memiliki tempat favorit atau benda-benda pribadi dan tidak suka 

diganggu.  

10) Anak memiliki hobi, minat, atau kesenangan yang diperjuangkan untuk 

diakui dan menolak pemaksaan kegiatan yang tidak diminati. 

c. Karakteristik Kecerdasan Intrapersonal 

 Orang-orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal memiliki berbagai 

karakteristik yaitu:
44

  

1) Sadar akan wilayah emosi dan kemampuan membedakan emosi. 

2) Memahami perasaan sendiri, pengetahuan tentang pengenalan diri 

sendiri termasuk kekuatan dan kelemahan diri. 
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3) Menentukan cara-cara dan jalan keluar untuk mengekspresikan 

perasaan dan pemikirannya. 

4) Mengembangkan model diri yang akurat. 

5) Termotivasi untuk mengidentifikasi dan meperjuangkan tujuannya. 

6) Membangun dan hidup dengan suatu sistem etika (agama). 

7) Bekerja mandiri. 

8) Penasaran akan “pertanyaan besar” tentang makna kehidupan, dengan 

relevansi tujuan kehidupan. 

9) Berusaha mencari dan memahami pengalaman batinnya sendiri, 

kemampuan intuitif, sensitif terhadap nilai. 

10) Mendapatkan wawasan dalam kompleksibilitas diri dan eksistensi 

sebagai manusia. 

11) Berusaha mengaktualisasi diri. 

12) Memberdayakan orang lain dalam upaya memiliki tanggung jawab 

kemanusiaan. 

d. Ciri-Ciri Anak yang Memiliki Kecerdasan Intrapersonal 

  Seorang anak yang memiliki kecerdasan interpersonal yang tinggi, 

dapat diketahui dari ciri-ciri berikut:
45

 

 

 

                                                           
45

 Suyadi, Psikologi Belajar Paud, (Yogyakarta: Pedagogi, 2010), hlm. 177 



66 

 

 

Tabel 2.1 Ciri-ciri Anak Usia Dini yang Memiliki Kecerdasan 

Intrapersonal Tinggi 

No Usia Ciri-Ciri 

1 Lahir- 1 tahun a. Senang mengamati benda yang 

disentuhnya. 

b. Senang bermain sendiri 

(mandiri). 

2 1 - 2 tahun a. Bisa mengungkapkan perasaan 

atau emosinya. 

b. Mampu menyalurkan emosinya 

sendiri. 

3 2 – 3 tahun a. Bermain tanpa disuruh. 

b. Mengembalikan benda-benda 

permainan pada tempatnya. 

4 3 – 4 tahun a. Senang mengajak temannya 

bermain. 

b. Senang merenung atau berpikir 

ketika sendirian. 

c. Sering mengungkapkan cita-

citanya kepada orang lain. 

5 4 – 5 tahun a. Menunjukkan sikap percaya diri 

yang tinggi. 

b. Selalu bermain aktif, 

menggunakan waktu dengan 

baik. 

c. Mampu menetapkan target 

berman. Misalnya menyusun 

balok dalam waktu 10 menit. 
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6 5 – 6 tahun a. Selalu bersemangat ketika 

bermain. 

b. Sering menyendiri, berkhayal, 

atai berpikir. 

c. Sering menunjukkan mainan 

kebanggaannya kepada orang 

lain. 

d. Diam ketika marah, seolah-olah 

mengendalikan emosinya. 

 

e. Cara Mengembangkan Kecerdasan Intrapersonal 

 Menurut sujiono mengatakan bahwa cara mengembangkan kecerdasan 

intrapersonal yaitu :
46

 

1) Menciptakan citra diri positif, “aku anak baik”,” saya anak yang rajin 

membantu ibu”, dan lain sebagainya. 

2) Pendidik dapat memberikan Self image citra diri yang baik pada anak, 

yaitu dengan menampilkan sikap yang hangat namun tegas sehingga anak 

tetap dapat memiliki sikap hormat. Selain itu, guru juga yang mneghormati 

dan peduli pada anak didiknya, akan mendapati bahwa ia lebih mudah 

menawarkan perhatian, penghargaan, dan penerimaan pada anak. 

3) Ciptakan suasana serta situasi dan kondisi yang kondusif dirumah dan 

sekolah yang mendukung pengembangan kemampuan intrapersonal dan 

penghargaan. 
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4) Menuangkan isi hati dalam jurnal pribadi, setiap anak tentu memiliki 

suasana hati yang dialaminya pada suatu saat tertentu. Agar anak terbiasa 

dan mampu mencurahkan isi hatinya, beti kegiatan semisal mengisi buku 

harian. Anak dapat enuangkan isi hatinya dalam bentuk tulisan atau pun 

gambar. 

5) Mengajak berimajinasi jadi satu tokoh sebuah cerita, berandai-andai 

menjadi tokoh cerita yangtengah anak gemari, dapat pula orangtua dan 

anak lakukan. Biarkan anak berperan menjadi salah satu tookoh cerita 

yang tengah digemari. 

6) Bercakap-cakap memperbincangkan kelemahan, kelebihan dan minat 

anak. pendidik dapat menanyakan pada anak dengan suasana santai, hal-

hal apa saja yang ia rasakan sebagai kelebihannya dan dapat ia banggakan, 

serta kegiatan apa yang saat ini ia minati. Membantu anak untuk 

menemukan kekurangan dirinya, semisal sikap-sikap positif yang 

sebaiknya diperbaiki. 

7) Membayangkan diri dimasa datang, lakukan perbincangan dengan anak 

semisal anak ingin seperti apa bila besar nanti dan apa yang akan 

dilakukan bila dewasa nanti. 

Mengajar menggunakan strategi pendekatan intrapersonal memungkinkan 

proses input pengetahuan terjadi pada cluster otak bagian lobus frontal, lobus 

pariental dan sistem limbic. Secara khusus, sistem limbic dalam bertanggung 
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jawab terhadap pengaturan kondisi emosional pikiran (perasaan), menyimpan 

kenangan yang sangat emosional dan mengendalikan motivasi.
47

 

Tabel 2.2 Kecerdasan Intrapersonal Anak 

Kecerdasan Definisi Kompetensi 

Inti 

Kompetensi Area Otak 

Intrapersonal Kemampuan 

membuat 

persepsi yang 

akurat tentang 

diri sendiri 

dan 

menggunakan 

pengetahuan 

semacam itu 

dalam 

merencanakan 

dan 

mengarahkan 

kehidupan 

seseorang 

Kepekaan 

memahami 

perasaan 

sendiri dan 

kemampuan 

membedakan 

emosi, 

pengetahuan 

tentang 

kekuatan dan 

kelemahan 

diri. 

Kemampuan 

mengenali diri 

sendiri secara 

mendalam, 

kemampuan 

intuituf dan 

motivasi diri, 

penyendriri, 

sensitif 

terhadap nilai 

diri dan tujuan 

hidup. 

Lobus 

Frontal, 

Lobus 

parietal dan 

sistem 

limbic. 

 

2. Kecerdasan Interpersonal 

a. Pengertian Kecerdasan Interpersonal 

Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk memahami orang 

lain. Apa yang memotivasi mereka, bagaimaan bekerja, bagaimana 

bekerjasama dengan mereka, mengerti dan menjadi peka terhadap perasaan, 

intensi, motivasi, watak, temperamen orang lain juga termasuk dalam 

kecerdasan ini. 
48

Anak yang berbakat dalam bidang kecerdasan interpersonal 
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 Alamsyah Said, dkk, 95 Strategi Mengajar Multiple Intelligences, (Jakarta: Kencana, 

2016), hlm, 241 
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bisa memahami orang. mereka sering menjadi pemimpin diantara tema-teman 

mereka dilingkungan perumahan atau di kelas mereka di sekolah.
49

 Anak 

dengan kecerdasan interpersonal memahami proses belajar mengajar dengan 

interaksi kepada orang lain secara efektif.  Adapun kegiatan yang mencakup 

kecerdasan ini adalah memimpin, mengorganisasi, erinteraksi, berbagi, 

menyayanggi, berbicara, sosialisasi, menjadi pendamai, permainan kelompok, 

klub, teman-teman, kelompok dan kerja sama.
50

 

b. Cara Mengembangkan Kecerdasan Interpersonal 

Cara mengembangkan kecerdasan Interpersonal pada anak, adalah 

sebagai berikut: 

1) Mengembangkan dukungan kelompok. 

2) Mentapkan aturan tingkah laku. 

3) Memberi kesempatan bertanggung jawab di rumah. 

4) Bersama-sama menyelesaikan konflik. 

5) Melakukan kegiatan sosial dilingkungan. 

6) Menghargai perbedaan pendapat antara anak dengan teman sebaya. 

7) Menumbuhkan sikap ramah dan memahami keragaman budaya 

dilingkungan sosial. 

8) Melatih kesabaran menunggu giliran. 

9) Berbicara serta mendengarkan pembicaraan orang lain terlebih dahulu.
51
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c. Indikator Kecerdasan Interpersonal Anak Usia Dini 

Pada anak-anak usia 2-3 tahun, KB, dan TK, kecerdasan interpersonal 

terdeteksi melalui indikator berikut: 
52

 

1) Anak terlihat paling populer, paling suka diajak berkomunikasi oleh 

teman sebaya, dan memiliki lebih banyak teman daripada anak yang lain 

(usia 2-3 tahun, KB, TK). 

2) Anak lebih mudah bersosialisasi di lembaga (TPA, KB, dan TK), tampak 

tidak takut terhadap orang baru, terlihat lebih ramah (anak usia KB dan 

TK). 

3) Anak dapat menjawab dengan lebih terperinci dan tepat mengenai hal-hal 

yang menimpa teman sebayanya, “Mbak Putri nangis karena marah, 

tetapi dibiarkan dulu soalnya tadi nakalin Mbak Firda” (anak usia KB 

dan TK). 

4) Anak banyak terlibat kegiatan bersama/berkelompok, bermain dihalaman 

dengan peran-peran tertentu, beraktivitas di kelas bersama-sama, dan 

hampir tidak pernah menyendiri (anak usia KB dan TK). 

5) Anak lebih didengar oleh teman-temannya dan secara alami mengambil 

peran yang cukup diperhitungkan. Keputusan bersama diambil 

berdasarkan saran anak tersebut sehingga anak terdorong memimpin 

teman-temannya (anak usia KB dan TK). 
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6) Anak memiliki perhatian terbesar pada teman sebaya, mendekati teman 

yang mendapat kasus (dinakali teman, ditegur guru, ditinggal pulang 

orang tua, dan kangen orang tua), dan menghiburnya (anak usia -3 tahun, 

KB dan TK). 

7) Anak terlihat banyak menyentuh teman ketika berbicara, pandangan mata 

tampak lebih fokus dan memandang ke arah teman/orang yang diajak 

bicara dan tidak malu (anak usia KB dan TK). 

8) Anak telihat sering mengajari teman sebaya, seperti mengajari menulis, 

mewarnai, menggambar, dan memberi saran dalam pengambilan 

keputusan (anak usia KB dan TK). 

9) Anak tampak menikmati ketika dilibatkan dalam kegiatan sosial, 

mengambil bagian sebagai pembawa bingkisan ketika menengok teman 

yang sakit dan bersemangat dalam kegiatan sosial lain, seperti 

membersihkan tempat beribadah (anak usia KB dan TK). 

10) Anak cenderung berbicara kepada teman sebaya atau pendidik ketika 

mengalami masalah, berani meminta pendapat dan meminta tolong, 

sekaligus suka menolong teman yang mengalami kesulitan (usia KB dan 

TK). 

d. Karakteristik Kecerdasan Interpersonal 

Secara Khusus karakteristik orang yang memiliki kecerdasan 

interpersonal adalah:  
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1) Belajar dengan sangat baik ketika berada dalam situasi yang membangun 

interaktif antara satu dengan yang lainnya. 

2) Semakin banyak berhubungan dengan orang lain, semakin mereka 

merasa bahagia. 

3) Sangat produktif dan berkembang dengan pesat ketika belajar secara 

kooperatif dan kolaboratif. 

4) Ketika menggunakan interaksi jejaring sosial paling senang dilakukan 

melalui chatting dan teleconference. 

5) Sangat senang mengikuti telkshow di tv atau radio. 

6) Ketika bermain atau berolahraga sangat senang bermain tim, daripada 

bermain sendiri. 

7) Selalu merasa bosan dan tidak bergairah ketika bekerja sendiri. 

8) Selalu melibatkan diri dan klub dan berbagai kegiatan ekstrakulikuler. 

9) Sangat peduli dan perhatian pada masalah dan isu sosial.
53

 

e. Ciri-ciri Anak Memiliki Kecerdasan Interpersonal 

Seorang anak yang memiliki kecerdasan interpersonal yang tinggi, 

dapat diketahui dari ciri-ciri berikut:
54
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Tabel 2.3 

Ciri-ciri Kecerdasan Interpersonal Anak 

No Usia Anak Ciri-ciri 

1 Lahir 1 Tahun 1. Mengamati mainan yang digantungkan di 

atasnya. 

2. Menatap siapa saja yang ada 

disampingnya. 

2 1-2 Tahun 1. Mudah berbaur dengan anak lain ketika 

bermain. 

2. Senang bermain dengan kelompok. 

3 2-3 Tahun 1. Mudah berkenalan dengan anak-anak lain. 

2. Senang berada ditempat kerumunan 

teman-temannya. 

3. Memperbolehkan mainannya dipinjam 

temannya. 

4 3-4 Tahun 1. Senang pinjam dan meminjam atau 

tukaran mainan dengan anak lain. 

2. Tidak menanggis ketika berpisah dengan 

orang tuanya. 

3. Sabar menunggu giliran bermain. 

5 4-5 Tahun 1. Mau mengalah dengan teman bermainnya. 

2. Tidak menganggu temannya dengan 

sengaja. 

3. Mengerti dan mematuhi aturan bermain 

dengan baik. 

4. Mampu memimpin kelompok bermain 

kecil. (4-2 anak). 

5. Mampu memecahkan masalah sederhana. 

6 5-6 Tahun 1. Mengetahui bagaimana caranya menunggu 

giliran ketika bermain. 

2. Berani berangkat sekolah tanpa diantar. 

3. Tertib menggunakan alat atau benda 

mainan sesuai dengan fungsinya. 

4. Tertib atau terbiasa menunggu giliran atau 

antri. 

5. Memahami akibat jika melakukan 

pelanggaran dan berani bertanggung jawab  

(tidak menangis karena takut dihukum). 

6. Mampu memimpin kelompok bermain 

yang lebih besar antara (8-4 orang). 

7. Terampil dalam memecahkan masalah 

sederhana. 
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f. Faktor Yang Mempengaruhi Kecerdasan Interpersonal 

Perkembangan dari kecerdasan interpersonal ditentukan oleh kedekatan 

anak atas ikatan kasih sayang dengan orang tua/pengasuh selama masa kritis 

tiga tahun pertama karena dengan kasih sayang dengan orang terdekat mampu 

menimbulkan rasa percaya diri sehingga anak mampu merasa berani dalam 

berinteraksi. Menurut Gardner kecerdasan interpersonal juga dipengaruhi 

oleh interaksi sosial manusia. Interaksi sosial lebih berperan penting dalam 

lingkungan. Semakin kita baik interaksi sosial manusia maka semakin baik 

juga perkembanga kecerdasan interpersonal. Mereka pandai membuat orang 

lain merasa berharga. Dari pendapat Lwin tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kecerdasan interpersonal juga dapat dikembangkan dengan bagaimana kita 

sebagai sesama manusia dapat menghargai hasil dan pendapat orang lain, 

terutama bagi anak-anak mampu menghargai hasil karya temannya.
55

 

Mengajar menggunakan strategi pendekatan intrapersonal 

memungkinkan proses input pengetahuan terjadi pada cluster otak bagian 

lobus frontal, lobus temporal, hemisphere kanan dan sistem limbic. Daniel 

Amen menyebut, bagian sistem limbic-dalam bertenggung jawab terhadap 

upaya mempererat hubungan. 
56
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Tabel 2.4 Kecerdasan Interpersonal Anak 

Kecerdasan Definisi Kompetensi 

Inti 

Kompetensi Area Otak 

Interpersonal Kemampuan 

memahami dan 

berinteraksi 

denga orang lain 

secara efektif 

dan kemampuan 

mempertahankan 

hubungan yang 

sudah terjalin 

sebelumnya. 

Kepekaan 

mencerna dan 

merespons 

secara tepat 

suasana hati, 

temperamen, 

motivasi, dan 

keinginan 

orang lain. 

Kemampuan 

bergaul 

dengan orang 

lain, 

meminpin, 

kepekaan 

sosial yang 

tinggi, 

negosiasi, 

bekerja sama, 

punya empati 

yang tinggi. 

Lobus 

Frontal, 

Lobus 

temporal, 

hemisphere 

kanan dan 

sistem 

limbic. 

 

C. Hakikat Pendidikan Anak Usia Dini 

1. Pengertian PAUD 

 Menurut Baharuddin Mustofa, anak usia dini merupakan anak yang berada 

pada rentang usia antara satu hingga lima tahun. Pengertian ini didasarkan pada 

batasan pada psikologi perkembangan yang meliputi bayi (infancy atau 

babyhood) berusia 0-1 tahun, usia dini, (earlychildhood) berusia 1-5 tahun, 

masa kanak-kanak akhir (late childhood) berusia 6-12 tahun. Penggunaan 

istilah anak usia dini dalam PAUD mengidentifikasi kesadaran yang tinggi 

pada pihak pemerintah dan sebagai pemerhati Pendidikan untuk menangani 

Pendidikan anak-anak secara professional dan serius.  

 Penanganan anak usia dini, khususnya dalam bidang Pendidikan sangat 

menentukan kualitas Pendidikan bangsa yang akan mendatang. Pada masa usia 

dini ini, kualitas hidup seseorang memiliki makna dan pengaruh luar biasa 
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untuk kehidupan selanjutnya. Oleh karena itu, pada masa perkembangan anak 

ketika masa “the golden age”. Periode usia dini dalam perjalanan kehidupan 

manusia merupakan periode penting bagi pertumbuhan otak, intelegensi, 

kepribadian, memori, dan aspek perkembangan yang lainnya. Artinya 

terhambatnya dan perkembangan pada masa ini maka dapat mengakibatkan 

terhambatnya pada masa-masa selanjutnya. 
57

 

 Jadi  AUD dapat diartikan sebagai usaha dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran kepada anak usia 0 hingga 6 tahun 

secara aktif dan kreatif agar memiliki kecerdasan emosional dan spiritual, serta 

kecerdasan intelektual yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara.  

2. Fungsi di Selenggarakannya PAUD 

a. Untuk mengembangkan seluruh kemampuan yang dimilikinya anak sesuai 

dengan tahap perkembangannya. 

b. Untuk mengenalkan anak dengan dunia sekitar.  

c. Untuk mengenalkan berbagai peraturan dan menanamkan kedipsilinan 

pada anak. 

d. Untuk memberikan kesempatan pada anak untuk menikmati masa 

bermainnya.
58
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3. Tujuan di Selenggarakannya PAUD 

a. Memberikan pengasuhan dan bimbingan yang memungkinkan anak usia 

dini tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia dan posisinya. 

b. Mengidentifikasi penyimpangan dan  mungkin terjadi pada anak sehingga 

tidak terjadi penyimpangan pada anak dan dapat dilakukan intervensi. 

c. Menyediakan berbagai pengalaman yang beraneka ragam dan 

mengasyikkan bagi anak usia dini yang memungkinkan mereka 

mengembangkan potensi dalam berbagai bidang sehingga siap untuk 

mengikuti pendidikan dan jenjang Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah 

Ibtidaiyah (MI). 

d. Membangun landasan bagi berkembangnya potensinya anak agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, keratif, inovatif, mandiir, percaya 

diri, serta menjadi warga negara yang demokratis, dan bertanggung jawab 

e. Mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosioanl, dan 

sosial anak pada amsa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain 

yang edukatif dan menyenangkan.
59

 

4. Prinsip-prinsip Praktis dalam Pembelajaran/Kegiatan PAUD 

a. Berorientasi pada kebutuhan anak: : Menurut Maslow, kebutuhan 

mendasar bagi anak aadalah kebutuhan fisik (makan, minum, pakaian dan 

lain-lain), kemudian kebutuhan keamanan (aman, nyaman, terlindung, dan 
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bebas dari bahaya), kebutuhan kasih sayang (dimengerti, dihargai, 

dikasihi, dan lain-lain). 

b. Pembelajaran anak sesuai dengan perkembangan anak mempunyai pola 

tertentu sesuai dengan garis waktu perkembangan. 

c. Mengembangkan kecedasan majemuk anak: meskipun anak usia dini telah 

mempu membaca, menulis, dan menghitung dengan baik, belum tentu ia 

anak yang cerdas. Justru sebaliknya, ada kemungkinan stimulasi yang 

berlebihan untuk pengembangan kognitif sehingga pengembangan 

kecerdasan yang lain menjadi terabaikan. 

d. Belajar melalui bermain: bermain adalah salah satu pendekatan dalam 

melaksanakan kegiatan pendidian untuk anak usia dini. Dengan 

menggunakan stretegi, metode, materi/bahan, dan media yang menarik, 

permainan dapat diikuti anak secara menyenangkan. Melalui bermain anak 

diajak untuk berekplorasi (penjajakan), menemukan, dna memanfaatkan 

benda-benda di sekitarnya. 

e. Tahapan pembelajaran anak usia dini: pembelajaran bagi anak usia dini 

hendaknya dilakukan secara bertahap, mulai dari yang kongkret ke yang 

abstrak. Dari yang sederhana keyang kompleks, dari yang bergerak ke 

verbal dan dari diri sendiri ke lingkungan sosial. 

f. Anak sebagai pembelajar aktif : anak melakukan sendiri kegiatan 

pembelajarannya dan guru hanya sebagai fasilitator atau mengawasi dari 

jauh. 
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g. Interaksi Sosial Anak : ketika anak berinteraksi dengan teman sebayanya, 

maka anak akan belajar, begitu juga ketika anak berinteraksi dengan orang 

dewasa (guru, orang tua). 

h. Lingkungan yang kondusif : lingkungan harus diciptkan sedemikian rupa 

sehingga menarik dan menyenangkan dengan memerhatikan keamanan 

serta kenyamanan yang dapat mendukung kegiatan belajar melalui 

bermain. 

i. Merangsang kreativitas dan Inovasi : Jika kegiatan bermain dilembaga 

PAUD hanya itu-itu saja tentu tidak akan mampu merangsang hasrat rasa 

ingin tahu anak. Oleh karena itu, inovasi dibidang permainan, khususnya 

permainan sains, harus digalakkan, dan inovasi termasuk inovasi 

permainan selalu membutuhkan kreativitas yang tinggi. 

j. Mengembangkan kecakapan hidup : berbagai kecakapan dilatih agar anak 

kelak menjadi manusia seutuhnya. Bagian dari diri anak yang 

dikembangkan meliputi bidang fisik-motorik., intelektual, moral, sosial, 

emosi, kreativitas, dan bahasa. Mengembangkan kecakapan hidup dapat 

dilakukan melalui berbagai proses pembiasaan. 

k. Memanfaatkan potnsi lingkungan : media dan sumber pembelajaran dapat 

berasal dari lingkungan alam sekitar atau bahan-bahan yang sengaja 

disiapkan oleh pedidik atau guru, termasuk dalam hal ini adalah bahan-

bahan untuk membuat permainan edukatif sediri. 
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l. Pembelajaran sesuai dengan kondisi sosial budaya : kegiatan atau 

pembelajaran anak usia dini harus sesuai dengan kondisi sosial budaya 

dimana anak tersbeut berada. Apa yang dipelajari anak adalah persoalan 

nyata sesuai dengan kondisi dimana anak dilahirkan. Berbagai objek yang 

ada di sekitar anak, kejadian, dan isu-isu yang menarik dapat diangkat 

sebagai tema persoalan belajar. 

m. Stimulasi secara holistik : kegiatan atau pembelajaran anak usia dini harus 

bersifat terpadu atau holistik. Anak tidak boleh hanya dikembangkan 

kecerdasan tertentu saja, seperti IPA, Matematika, bahasa, secara terpisah, 

tetapi terintegrasi ke dalam suatu kegiatan.
60

 

5. Karakteristik PAUD 

Menurut Kartini Kartono, anak usia dini memiliki karakteristik :  

a. Bersifat Egosentris. 

b. Mempunyai relasi sosial dengan benda-benda dan manusia yang bersifat 

sederhana dan primitive. 

c. Ada kesatuan jasmani dan rohani yang hampir-hampir tidak terpisah 

sebagai satu totalitas. 

d. Sikap hidup yang fisiognomis, yaitu anak secara langsung memberikan 

sifat lahiriah atau materiel terhadap penghayatannya.
61
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 Suyadi dan Maulidya Ulfah, Konsep Dasar PAUD, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 

2012), hlm, 31-43 
61

 Ratna Pangastuti, Edutainment PAUD ,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 15- 
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D. Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kecerdasan Intrapersonal dan 

Kecerdasan Interpersonal Anak Usia Dini 

Pola asuh merupakan upaya orang tua yang konsisten dan persisten dalam 

menjaga dan membimbing anak dari sejak dilahirkan hingga remaja.
62

 Pola asuh 

orang tua dengan anaknya yang dimanivestasikan dengan sikap dan perilaku 

orang tua yang dalam pengasuhan kepada anaknya, dapat membentuk suatu 

kepribadian khusus yang akan dibawa oleh sang anak. sikap dan perilaku orang 

tua yang tidak dapat dilepaskan dari kepribadian orang tua akan berdampak pada 

hubungan orang tua kepada anaknya. Baik kepribadian ayah dan ibu yang terbuka 

tentu pengaruhnya berbeda terhadap perkembangan kecerdasan anak, bila 

dibandingkan dengan mereka yang kepribadiannya tertutup. 

Bahwa gaya pengasuhan merupakan faktor yang signifikan dalam 

perkembangan kecerdasan anak-anak dan remaja. Orang tua dengan gaya 

pengasuhan memiliki pengaruh yang besar pada domain kehidupan anak-anak, 

bahwa gaya pengasuhan orang tua yang baik memiliki pengaruh yang positif pada 

anak-anak dan remaja  domain kehidupan.  Induk positif dan hubungan anak 

adalah dasar dari lingkungan rumah sehat dan lingkungan sekolah. Orang tua 

memiliki pengaruh pada seluruh kehidupan anak-anak mulai lahir sampai dewasa. 

Anak-anak menghabiskan sebagian besar waktu di rumah dan dengan sikap orang 

tua, perilaku, standar hidup dan komunikasi dengan anak-anak memiliki dampak 
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 Syaiful Bahri Djamarah, Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi dalam Keluarga 

Upaya Membentuk Pribadi Anak, Edisi Revisi, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2014), hlm.. 51 
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yang besar pada kehidupan masa depan anak. jika orang tua terlalu ketat atau 

terlalu banyak penurut dengan anak, akan memiliki dampak buruk pada 

kehidupan mereka. Namun jika orang tua mendukung, peduli dan sikap fleksibel 

menghasilkan psikologis anak-anak yang sehat secara mental.
63

 

Kecerdasan Intrapersonal dapat diwujudkan pada keluarga, yang dalam 

melaksanakan tugas pengasuhannya kepada anak akan tercermin dengan 

terlaksananya peran orang tua dengan baik. Keluarga khususnya modelling dan 

mentoring akan memungkinkan anak untuk belajar tentang sikap proaktif, respek, 

dan kasih sayang dan hal ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan 

kecerdasan intrapersonal anak. hal ini erat kaitannya dengan dampak yang akan 

dihasilkan dari pola hubungan orang tua dan anaknya. Howard Gardner 

menyatakan bahwa kecerdasan diri pribadi merupakan kemampuan untuk 

memahami diri sendiri yang terkait dengan kelebihan dan kekurangan dan cara 

kerja. Hal demikian juga termasuk keinginan, ketakutan serta kemampuan 

berefleksi dan berkesimbangan diri. 
64

  

Pengaruh orang tua dalam mengasah kecerdasan intrapersonal anak 

sangatlah besar. Saat anak di rumah atau bersama orang tua, misalnya menyantuni 

anak yatim, anak-anak belajar merasa, mengambil nilai-nilai dan sikap dari 

aktivitas belajar tersebut sehingga dengan aktivitas seperti ini kecerdasan 

intrapersonal anak mampu berkembang. 
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 Farzana Bibi, dkk., “Contribution Of Parenting Style in Life Domain Of Children”, 
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64

 Howard Gadner. Multiple Intelligence......., hlm. 43. 
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Kecerdasan Interpersonal adalah kemampuan untuk memahami orang lain, 

apa yang memotivasi mereka, bagaimana mereka bekerja, bagaiaman bekerjasama 

dengan orang lain, mengerti dan menjadi peka terhadap perasaan orang lain. 

Dengan mengenalkan ritual dan hari besar agama seperti menyantuni anak yatim 

juga akan mengasah kecerdasan interpersonal anak karena saat dilokasi mereka 

diberikan waktu untuk tanya jawab dan berinteraksi langsung dengan anak 

yatim.
65

 

Perkembangan kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan interpersonal 

anak pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh pendidikan dari lingkungan 

keluarganya, karena kedudukan keluarga dalam pengembangan kepribadian dan 

sosial anak sangatlah dominan. Selain itu, kondisi interaksi sosial dan kultural 

secara potensial juga bepengaruh terhadap perkembangan kecerdasan anak. 

sehingga pemberian pendidikan anak usia dini tersebut terutama diberikan dalam 

lingkungan keluarga (lingkungan formal), kemudian baru di lingkungan formal 

yaitu sekolah (TK) maupun lingkungan non formal anak (kelompok bermain atau 

sejenisnya). 

Jadi pola asuh orang tua dengan kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan 

interpersonal merupakan sebuah upaya dari orang tua dalam mengasuh, 

membimbing, memimpin anak serta menerapkan peran kaluarga dalam usaha 

                                                           
65

 Noor Rochmad Ali, “Analisis Konsep Howard Gardner Tentang Kecerdasan Majemuk 
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untuk menunjang perkembangan kecerdasan anak yang optimal, khususnya dalam 

perkembangan kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan interpersonal anak usia 

dini. 
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Bagan 2.1 Landasan Teori 

 

 

 

 

 

Pola Asuh Orangtua Tehadap Kecerdasan Interpersonal 

dan Kecerdasan Intrapersonal Anak Usia Dini 

Teori Pola Asuh 

Orangtua 

Demokratis Permisif Otoriter 

Teori Kecerdasan 

Intrapersonal Anak 

Teori Kecerdasa 

Interpersonal Anak 

Teori Anak Usia 

Dini 

Indikator 

1.Pola 

Komunikasi,ya

itu: 

keterbukaan, 

perasaan 

positif, 

kesamaan. 

2.Pola 

Bimbingan, 

yaitu: 

Keteladanan, 

Pemberian 

nasehat, 

Pengawasan. 

3.Pola 

Motivasi, 

yaitu: 

Penghargaan, 

Hukuman 

Indikator 

1.Orang tua 

yang 

menyajikan 

dirinya untuk 

anak. 

2.orang tua 

yang tidak 

banyak 

menuntut, dan 

orang tua yang 

jarang 

mendisiplinka

n anak dan  

3. kontrol 

yang rendah 

terhadap 

perilaku anak. 

Indikator 

1.kekuasaan 

ditangan orang 

tua. 

2. Anak tidak 

diakui sebagai 

pribadi. 

3.Kontrol 

sangat ketat. 

4.sering 

menghkum 

jika anak tidak 

patuh 

Pengertian Kecerdasan 

Intrapersonal 

Indikator Kecerdasan 

Intrapersonal 

Karakteristik 

Kecerdasan 

Intrapersonal 

Cara Mengembangkan 

Kecerdasan 

Intrapersonal 

Pengertian Kecerdasan 

Interpersonal 

Cara mengembangkan 

Kecerdasan Interpersonal 

Indikator Kecerdasan 

Interpersonal 

karakteristik Kecerdasan 

Interpersonal 

Ciri-ciri Anak Kecerdasan 

Interpersonal 

Faktor yang mempengaruhi 

Kecerdasan Interpersonal 

Pengertian PAUD 

Fungsi Adanya 

PAUD 

Tujuan Adanya 

PAUD 

Prinsip-prinsip 

Adanya PAUD 

Karakteristik PAUD 

Ciri-ciri Anak Kecerdasan 

Interpersonal 
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BAB III 

PROFIL TK PAMARDI SIWI SLEMAN YOGYAKARTA 

 

 

A. Sejarah Singkat TK Pamardi Siwi 

1.  Sejarah TK Pamardi Siwi 

 Taman Kanak-Kanak Pamardi Siwi berdiri pada tanggal 17 Agustus 

1960, pada waktu itu kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di rumah warga 

kemudian berpindah tempat di Kelurahan Moguwoharjo. Mulai Tahun 1983 

TK Pamardi Siwi menempati gedung di atas tanah Kas Desa yang terletak di 

Padukuhan Nanggulan Kelurahan Maguwoharjo hingga saat ini. Pada tahun 

1986 TK Pamardi Siwi mendapat ijin operasional dari Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas 

pengajuan oleh segenap pengelola TK Pamardi Siwi pada waktu itu. Dengan 

penuh semangat dan perjuangan pengelola TK Pamardi Siwi dalam 

membangun dan mendidik anak-anak bangsa serta mengembangkan di TK 

Pamardi Siwi sehingga TK Pamardi Siwi dapat berkembang sampai saat ini. 

Selain itu dengan semakin banyak orang tua yang paham akan pentingnya 

pendidikan anak usia dini maka para orang tua membawa anak-anak untuk 

bersekolah di TK Pamardi Siwi.
1
 

 Dari hasil wawancara bahwa TK Pamardi Siwi ini adalah TK Tertua 

didaerah Moguwoharjo,  yang dulunya banyak beberapa kelas yang dipakai 

                                                           
1
 Buku  Dokumentasi  dari TK Pamardi Siwi Tahun 2019. 
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untuk pembelajaran bagi anak-anak, namun dengan perkembangan waktu, 

maka banyak beberapa pihak lain membangun TK yang ada di Maguwoharjo, 

akhirnya anak-anak terbagi-bagi di TK yang ada di Moquwoharjo, dan 

sampai sekarang TK Pamardi Siwi hanya mempunyai 2 kelas yang berjumlah 

30 anak, 15 anak di kelas A dan 15 anak lagi di kelas B. Menurut peneliti TK 

tersebut berkecukupan dalam hal pembelajaran bagi anak-anak, salah satunya 

adalah fasilitas yang disediakan yaitu alat permainan berada di luar kelas dan 

di dalam kelas. 

2. Alamat dan Peta Lokasi TK Pamardi Siwi 

 TK Pamardi Siwi berada di wilayah Kecamatan Depok, tepatnya di 

Nanggulan, RT 14, RW 19, Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta 55282. 

Penyelenggaraan  : Yayasan Pamardi Siwi  

Ketua    : Dra. Sri Wididarsini 

Nama Lembaga  : TK Pamardi Siwi 

NPSN   : 20407706 

Alamat    : Nanggulan, RT 14, RW 19 

Desa/Kelurahan  : Maguwoharjo Kec. Depok, Kab. Sleman Kode Pos 

55282 

E-mail   : pamardisiwi@gmail.com 

Luas Tanah   : 600   ,  Luas Bangunan : 108    

Status Tanah  : HAK PAKAI 

 

mailto:pamardisiwi@gmail.com


89 
 

 

Bagan 3.1 Lokasi TK Pamardi Siwi 

 

U        0 

   

 

 

 

 

Keterangan: 

0. Jl. Ringroad 

1. Komplek DPU 

2. SDN Maguwoharjo 

3. Puskesmas Depok I 

4. TK Pamardi Siwi 

 5. SDN Nanggulan 

3.  Status Pamardi Siwi 

a. Status  : Swasta 

b. Ijin Operasional : No. 073/H/986, Tanggal 7 November 986 

c. Akreditasi  : B 

1 

2 

3 

4 

5 
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B. Data Singkat Guru-guru Di TK Pamardi Siwi 

1. Data Singkat Kepala Sekolah 

Tabel 3.1 Data Kepala Sekolah 

1 Nama Lengkap Arlina Purwaningrum, SE 

2 NIP - 

3 Pendidikan S1 

4 Tempat tgl. Lahir Sleman, 7 Juni 1983 

5 Pangkat/Gol. Ruang - 

6 Jabatan Kepala Sekolah 

7 Jenis Kelamin Perempuan 

8 Agama Islam 

9 Instansi Kerja TK Pamardi Siwi 

10 Alamat Nanggulan, RT 14, RW 19, 

Maguwoharjo Depok 

Sleman 

11 Status  Kawin 

12 Alamat Rumah a. Jalan Randugowang, RT 01, RW 

15 

  b. 

Desa/Kelurahan 

Sariharjo 

  c. Kecamatan Ngaglik 

  d. Kabupaten Sleman 

  e. Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta 

13 Telepon HP 081904258005 

 

2. Data PTK 

Tabel 3.2 Data PTK 

No Nama NU

P 

TJ 

Jabatan/ 

Tugas 

Tempat, 

Tgl 

Lahir 

No. HP Alamat 

1 Arlina 

Purwanin

grum, SE 

9949 

7616 

6221 

0102 

Kepala 

Sekolaj/Gur

u 

Sleman, 

17-06-

1983 

091904258005 Randugo

wang 

Sariharj

o, 

Ngaglik 

Sleman 

2 Rapih 

Widiarti 

3445 

7426 

Guru Sleman, 

12-01-

081328816577 Nanggul

an 
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4230 

0002 

1964 Maguwo

harjo 

Depok 

Sleman 

3 Nuriyah, 

S.Pd 

9052 

7436 

4730 

0003 

Guru  Sleman, 

20-07-

1965 

085729191820 Nanggul

an 

Maguwo

harjo 

4 R. 

Endang 

Yuliastuti 

9038 

7426 

4430 

0033 

Guru 

Pendamping 

Gunung 

Kidul, 

06-07-

1964 

081802648399 Sanggra

han 

Maguwo

harjo 

Depok 

Sleman 

 

   Dari tabel di atas dijelaskan bahwa sekolah tersebut hanya mempunyai 3 

guru, yaitu guru di kelas A 2 orang dan di kelas B 1 orang. Serta kepala sekolah 

sekaligus bertugas sebagai administrasi atau TU. Menurut peneliti TK tersebut 

kekurangan pengajar, yang dulunya itu di kelas B 2 guru menjadi 1 orang guru, 

dikarenakan petugas TU berhenti dan digantikan oleh kepala sekolah. Yang pada 

awalnya kepala sekolah membantu mengajar di kelas B berhenti dan sekarang 

fokus menjadi kepala sekolah dan keperluan adminitsrasi /TU di sekolah . 

   Dari hasil wawancara dengan guru dan kepala sekolah, bahwa di TK 

tersebut menerapkan pembelajaran belajar Al-Qur’an bagi anak-anak TK mereka 

masih pembelajaran Iqro, guru yang mengajarkan Iqro ini hanyalah satu orang, 

yaitu guru kelas B, anak-anak yang ada di sekolah tersebut belajar sebelum masuk 

kelas yaitu jam 07.00 sampai jam 07.30, sebagian anak yang tidak sempat pagi 

mereka belajar setelah pulang sekolah yaitu jam 10.00 sampai semua anak habis 

dalam belajar iqro-nya. Menurut peneliti hanya satu orang guru sangatlah 
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kekurangan karena yang diajarkan 30 anak dan harus mempunyai waktu yang 

banyak dalam mengajarkannya. 

   Untuk pembelajaran menari dan melukis, TK Pamardi Siwi mengundang 

guru diluar sekolah tersebut, pembelajaran menggambar diajarkan pada hari 

jumaat pagi dan latihan menari diajarkan pada hari rabu. 

   Maka dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa hendaknya di TK Pamardi 

Siwi menambahkan pengajar agar pembelajaran lebih efektif lagi, setiap kelas 

hendaknya ada guru pendamping, petugas administrasi/TU dan guru yang 

mengajarkan anak membaca Al-Qur’an atau Iqro’ hendaknya diadakan kembali 

agar pekerjaan kepala sekolah, guru-guru lain tidak bercampur dengan tugas lain. 

Namun untuk pembelajaran yang berada di TK Pamardi Siwi sudah sangat baik 

dan tertip, dikarenakan anak yang berada di sana tidak terlalu banyak,  

3. Struktur Kepengurusan 

Bagan 3.2 Struktur Kepengurusan 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAYASAN PAMARDI SIWI 

KETUA 

Dra. Sri Wididarshi 

KEPALA SEKOLAH 

Arlina Purwaningrim, SE 

Guru KELOMPOK A 

1. Rapih Widiarti 

2. R. Endang Yuliastuti 

Guru KELOMPOK B 

1. Nuriyah, S.Pd 
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a. Ketua Yayasan Pamardi Siwi bertanggung jawab dalam: 

1) Pengembangan pendidikan TK Pamardi Siwi. 

2) Bekerja sama dengan berbagai pemangku kebijakan dalam rangka 

optimalisasi sumber belajar dan sumber dana. 

b. Kepala TK Pamardi Siwi bertanggung jawab dalam: 

1) Pengembangan program Sekolah. 

2) Mengkoordinasikan guru-guru. 

3) Mengelola administrasi. 

4) Melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap kinerja guru. 

5) Melakukan evaluasi terhadap program pembelajaran di Sekolah. 

c. Guru bertanggung jwab dalam: 

1) Menyusun rencana pembelajaran. 

2) Mengelola pembelajaran sesuai dengan kelompoknya. 

3) Mencatat perkembangan anak. 

4) Menyusun pelaporan perkembangan anak. 

5) Melakukan kerjasama dengan orang tua dalam program parenting. 

d. Tenaga administrasi bertanggung jawab dalam: 

1) Memberikan pelayanan administrasi kepada guru, orang tua, dan 

peserta didik. 

2) Memperlancar administrasi penerimaan peserta didik. 

ADMINISTRASI 

Arlina Purwaningrum, SE 
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3) Mengelola sarana dan prasarana 

4) Mengelola keuangan. 

   Dari data di atas bahwa tugas dari Ketua Yayasan, kepala TK, Guru, dan 

Tenaga Administrasi, semuanya sangatlah saling berhubungan, diketahui bahwa 

ketua yayasan kewajibannya sangatlah banyak dari pernyataan di atas terlalu 

sedikit yang dilampirkan, dikarenakan peneliti tidak terlalu dalam wawancara 

tentang ketua yayasan, peneliti hanya menambahkan bahwa prinsip yang harus 

dimiliki oleh pengurus adalah prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan yang 

dipercaya oleh yayasan kepada pengurus, prinsip yang menunjukkan kepada 

kemampuan serta kehati-hatian tindakan pengurus, dan prinisp yang berkaitan 

dengan kekuasaan dan kewewenangan tanggung jawab pengurus yayasan. 

   Keberhasilan kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya banyak 

ditentukan oleh kepemimpinan kepala sekolah. Keberhasilan kepala sekolah 

dalam mengelola kantor, mengelola sarana prasarana sekolah, membina guru, atau 

mengelola kegiatan sekolah lainnya banyak ditentukan kepala sekolah. Apabila 

kepala sekolah dapat membina atau membimbing segala sesuatu di sekolah 

tersebut, maka akan bisa terlaksana secara efektif. Dari hasil observasi kepala 

sekolah di TK Pamardi Siwi, sudah sangat bagus dan efektif dalam menjalankan 

tugasnya, seperti yang peneliti lihat bahwa sudah mampu memobilisir sumber 

daya sekolah meliputi teknis administrasi pendidikan, membimbing para guru 

dalam memperbaiki mutu proses belajar mengajar. 
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   Dapat di ketahui bahwa tugas seorang guru sangatlah banyak, dari mulai 

sebagai seorang guru yang melaksanakan atau memberikan pelajaran, membikin 

RKH, RKM, RKB dan lain sebagainya. Dari hasil wawancara dan observasi 

bahwa memang semua guru di TK Pamardi Siwi tersebut mereka mengerjakan 

atau melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dalam mengajar, dan lain 

sebagainya. namun itulah yang menjadi kendala, bahwa di TK kekurangan guru, 

yang semestinya ada guru pendamping, guru belajar Al-Qur’an atau Iqro'. 

 

C. Data Singkat Anak-anak TK Pamardi Siwi 

  Dari hasil observasi dan mendapatkan data dari kepala sekolah, maka dapat 

diketahui, bahwa TK Pamardi Siwi mempunyai anak-anak sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Data Anak Kelas A 

No Nama 

Anak 

Jenis 

Kelamin 

Agama Ayah Ibu 

1 A L Islam A SiI 

2 AA L Islam C YA 

3 AP P Islam DY DE 

4 AQ P Islam H SF 

5 BD L Islam S SY 

6 CRSM P Islam A SA 

7 DA P Islam H GE 

8 DAJ L Islam B PU 

9 FF L Islam S SU 

10 GB P Islam A DE 

11 GDG L Katolik AP FR 

12 LGY L Islam IK AN 

13 MRPR L Islam SG CI 

14 NNA P Islam AH ZU 

15 N P Islam DA SI 
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Tabel 3.4 Data Anak Kelas B 

No Nama 

Anak 

Jenis 

Kelamin 

Agama Ayah Ibu 

1 RE L Islam MU BO 

2 VA P Islam EN YU 

3 SA P Islam MU AS 

4 AF L Islam CA IS 

5 FI P Islam ID LE 

6 DA P Islam AB EV 

7 ME P Islam HU SA 

8 KH L Islam IR EL 

9 AR L Islam HE ER 

10 PI L Kristen AL DE 

11 AN P Islam CA AN 

12 SA L Islam SU RA 

13 PR P Islam AR WA 

14 MA P Islam WI PA 

15 HA P Islam MU AR 

 

   Sekolah TK Pamardi Siwi adalah salah satu TK yang tertua di 

Muquwaharjo, yang mana diketahui sekarang jumlah anak-anak adalah 30 orang 

anak. 15 anak di kelas A dan 15 anak di kelas B. Ketika peneliti wawancara guru 

disana menjelaskan bahwa ketika TK tersebut telah berdiri, jumlah anak-anak di 

sana lebih banyak daripada sekarang ini, dan hampir tempat kelas menari, 

penyimpanan barang digunakan untuk pembelajaran berlangsung. Namun dengan 

berjalannya waktu, TK-TK selain pamardi siwi berdiri, dan terbagi-bagilah anak-

anaknya. Dan sampai sekarang hanya mempunyai 2 kelas di TK tersebut. 

D. Kurikulum Satuan Paud Di TK Pamardi Siwi 

  Lembaga mengambil kebijakan mengembangkan kurikulum untuk Anak Usia 

Dini dari Permendikbud No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional 
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Pendidikan Anak Usia Dini dan Permendikbud 46 Tahun 2014 tentang Kurikulum 

2013 Pendidikan Anak Usia Dini yang saat ini digunakan sebagai acuan 

pembelajaran terbaru dari pemerintah. Lembaga juga menekankan pengembangan 

kecerdasan majemuk melalui kegiatan main di kelompok-kelompok. Lingkup 

perkembangan yang dikembangkan adalah Nilai-nilai Agama dan Moral. Motorik 

Kasar-halus, Kognitif, Bahasa, Sosial Emosional, dan Seni. 

  Upaya yang dilakukan dalam mengembangkan 6 lingkup perkembangan 

tersebut, menggunakan metode kelompok, karena penerapannya yang mudah 

(disesuaikan dengan kondisi lembaga), anak banyak terlibat, dan pengamatan 

yang kuat dari para guru. 

  Lembaga juga memiliki kekhasan yaitu dalam mengembangkan lingkup 

perkembangan bahwa anak dengan membiasakan dengan lingkungan yang 

menggunakan bahasa Jawa dan Indonesia. Proses yang sekolah terapkan tentu saja 

tetap menekankan pada situasi yang santai, nyaman, dan berorientasi pada proses. 

1. Tujuan Penyusunan KTSP PAUD 

Kurikulum TK Pamardi Siwi disusun dengan tujuan untuk: 

a. Memberikan acuan bagi Pengelola dan Pendidik dalam menyusun program 

layanan, kegiatan pembelajaran dan kegiatan lain yang mendukung 

pencapaian keberhasilan belajar anak. 

b. Memberikan informasi tentang program layanan TK Pamardi Siwi yang 

diberikan kepada peserta didik. 

c. Dokumen program yang diperlukan untuk pemberian pembinaan. 
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2. Visi, Misi, dan Tujuan TK Pamardi Siwi 

a. Visi  

  Terwujudnya peserta didik yang unggul dalam prestasi 

berlandaskan iman dan taqwa. 

b. Misi 

1) Menyelenggarakan pendidikan dengan senantiasa mengedepankan mutu 

hasil pendidikan. 

2) Menghasilkan tamatan yang cakap, kreatif, mandiri, dan siap 

melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. 

3) Membekali dan memantapkan setiap anak didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa. 

c. Tujuan 

1) Meningkatkan layanan pendidikan terhadap anak usia dini sesuai tahap 

perkembangannya. 

2) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk menunjang proses 

pembelajaran. 

3) Membina lingkungan sekolah sehingga tercipta suasana belajar yang 

kondusif. 

4) Membina kerjasama yang harmonis dengan stakholder untuk 

mengoptimalkan layanan sekolah. 

5) Membina kultur lembaga sekolah yang mendukung terciptanya warga 

sekolah yang mempunyai dedikasi dan etos kerja yang tinggi. 
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3. Karakteristik Kurikulum 

  Kurikulum TK Pmaardi Siwi disusun dengan mengusung nilai-nilai agama 

sebagai dasar untuk pengembangan karakterpeserta didik TK Pamardi Siwi. 

  Dalam mengelola kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, dan 

partisipatif, TK Pamardi Siwi menggunakan metode kelompok dan kegiatan 

pengamatan. Dalam proses pembelajaran setiap harinya, anak dibagi dalam 

tiga kelompok. Anak diberi kebebasan untuk memilih kegiatan sesuai dengan 

minatnya. Guru menjelaskan aturan bermain dalam tiap kelompok, sedangkan 

dalam pelaksanaan kegiatan main, guru berperan sebagai pengamat dan tidak 

mengarahkan kegiatan yang dilakukan anak. Anak yang melakukan kegiatan 

dalam satu kelompok harus tuntas dalam mengerjakan kegiatan yang ada. Jika 

sudah selesai anak baru boleh berpindah ke kelompok berikutnya. Anak tidak 

harus melakukan kegiatan dalam tiga kelompok yang ada, tetapi dipilih sesuai 

keinginannya. 

4. Program Pengembangan Dan Muatan Pembelajaran 

a Nilai Agama dan Moral :Mempercayai adanya Tuhan melalui Ciptanya. 

b Fisik Motorik: memiliki perilaku yang mencerminkan hidup sehat. 

c Kognitif: memiliki perilaku yang mencerimkan sikap ingin tahu. 

d Sosial-emosional: memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya 

diri. 

e Bahasa: memiliki perilaku yang mencerminkan sikap rendah hati dan 

santun kepada orang tua, pendidik, dan teman. 
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f Seni: memiliki perilaku yang mencerminkan sikap estetis. 

5. Program Khusus Dan Pendukung 

  Taman Kanak-kanak Pamardi Siwi mengembangkan program khusus 

sebagai program unggulan dari satuan PAUD ini, yaitu: 

a Pengenalan alam sekitar. 

b Pengembangan bakat dan minat anak. 

c Kegiatan parenting. 

d Kegiatan pentas seni. 

6. Alokasi Pembelajaran 

  Alokasi pembelajaran di TK Pamardi Siwi sebanyak 30 jam 30 menit (900 

menit) dalam seminggu. Kegiatan pembelajaran tatap muka dilaksanakan 

selama 6 hari dimulai dari pukul 07.30-10.00.  

7. Kalendar Pendidikan 

Hari kegiataan pembelajaran TK Pamardi Siwi 

a Jumlah hari kegiatan pembelajaran efektif 1: 126. 

b Jumlah hari kegiatan pembelajaran efektif semester 2: 130. 

c Jumlah kegiatan pembelajaran efektif Tahun Pelajaran 2018/2019: 256. 

Tabel 3.5 Program Tahunan TK Pamardi Siwi Tahun  

Ajaran 2018/2019 

No Kegiatan Waktu Pelaksanaan 

1 Pelaksanaan Kurikulum 

a Permulaan tahun ajaran 

b Kegiatan puncak tema 

c Hari-hari libur: 

 Libur semester I 

 

17 Juli 

Setiap akhir semester I 

 

18-30 Desember 
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 Libur Hari Raya 

Idul Fitri 

 Libur semester II 

e. Pembagian Laporan 

Perkembangan anak 

 Semester I 

 Semester II 

Penerimaan Peserta didik baru 

11-30 Juni  

 

1-14 Juli 

 

 

16 Desember 

9 Juni 

2 Kegiatan Pendukung 

a Edutrip 

b Karya Wisata 

 

28 Oktober 

29 Maret 2018 

3 Kegiatan keorangtuaan 

a Pertemuan orang tua 

b Parenting 

c Tutup tahun dan pentas seni 

 

Setiap 2 bulan sekali 

21 Oktober  

12 Mei 

4 Layanan kesehtan dan gizi 

a Penimbangan. 

b DDTK. 

c Pemeriksaan kesehatan 

umum. 

d Pemeriksaan kesehatan gigi. 

e Pemberian makanan 

tambahan. 

 

Setiap bulan 

Sesuai dengan kebutuhan  

Enam bulan sekali 

 

Enam bulan sekali 

Setiap hari Sabtu 

 

8. Standar Operasional Prosedur 

a. SOP Penyambutan Kedatangan Anak 

b. SOP Penataan Alat Main 

c. SOP Mencucui Tangan 

d. SOP Kegiatan Sikat Gigi 

e. SOP Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan 

f. SOP Kegiatan Makan 

g. SOP Pijakan Sebelum Main 

h. SOP Pijakan Selama Main 
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i. SOP Pijakan Setelah Main 

   Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang perencanaan dapat 

mencerdaskan anak-anak bangsa, perkembangan anak dan lain sebagainya. dalam 

perkembangan anak yaitu perkembangan fisik motoik anak, kognitif, 

psikomotorik, moral-sosial, bahasa, seni anak. Kurikulum dapat juga ditinjau dari 

dalam buku howard gadner yaitu kecerdasan, kecerdasan bahasa, logika, 

matematika, visual-spasial, fisik, interpersonal , intrapersonal, musikal, natural, 

dan spritual bisa dijadikan acuan untuk memilih ragam kegiatan belajar bermain 

di sekolah dan di rumah. 

  Kurikulum yang diterapkan di TK Pamardi Siwi adalah lebih menekankan 

anak-anak bermain secara berkelompok, karena memang anak usia dini lebih 

diutamakan belajar sambil bermain. Untuk pembelajaran menulis, membaca, 

berhitung  pada awalnya tidak diperbolehkan dikarenakan anak usia dini hanya 

lah bermain, namun anak yang sudah tamat dari TK jika ingin memasuki sekolah 

dasar harus bisa baca tulis hitung, maka pelan-pelan guru-guru di TK Pamardi 

Siwi mengajarkan mereka pembelajaran baca, tulis, hitung tersebut. Dengan lebih 

banyak waktu yaitu dengan adanya les tambahan bagi anak. sepulang sekolah 

diadakan les dan itu hanya hari-hari tertentu saja.  

   Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa TK Pamardi Siwi lebih 

menekankan pada kurikulum yang didalamnya ada perkembangan anak yang 6 

tersebut. 
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E. Perlengkapan dan Aturan TK Pamardi Siwi 

1.  Sarana Dan Prasarana 

Tabel  3.6  Sarana dan Prasarana  

TK Pamardi Siwi Sleman Yogyakarta 

No Dokumen / Arsip TK Pamardi Siwi 
Katerangan 

Ada Tidak 

1 Fasilitas ruang kelas       √  

2 Fasilitas ruang kantor guru √  

3 Faslitas area bermain √  

4 Fasilitas halaman √  

5 Fasilitas ruang ibadah  √ 

6 Fasilitas kamar mandi √  

7 Fasilitas dapur  √ 

8 Fasilitas gudang √  

9 Fasilitas perpusatakaan  √ 

10 Fasilitas cuci tangan √  

11 Fasilitas UKS √  

 

  Tabel di atas menyatakan bahwa itulah sarana dan prasarana yang ada di TK 

tersebut, yang masih kurang di sekolah, seperti tempat ibadah anak-anak baik itu 

tempat ibadah muslim atau non muslim. Fasilitas perpustakaan, tempat anak-anak 

membaca, serta kurangnya fasilitas kamar mandi yang terlalu sedikit hanya satu 

saja. 

2. Tata Tertib Kelas dan Aturan Sekolah 

a. Tata Tertib 

1) Masuk kelas berbaris dengan rapi. 

2) Tas dielatakkan. 

3) Berbicara bergantian dengan tunjuk jari. 

4) Rapikan dan simpan mainan di tempatnya. 
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5) Buang sampah ditempatnya. 

6) Sabar menunggu giliran. 

7) Selalu berbicara pelan-pelan dan sopan. 

8) Mau saling memaafkan sesama teman. 

9) Ucapkan salam bila datang dan pulang. 

b. Aturan Sekolah 

1) Berusaha menciptakan hidup beragama dalam kegiatan sehari-hari 

selama proses belajar-mengajar. 

2) Saling menghargai martabat dan derajat serta menilai seseorang dari 

segi kebaikannya. 

3) Melatih diri untuk selalu melakukan kebaikan mulai dari diri sendiri. 

4) Mengamalakan nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-

hari. 

5) Berbicara sederhana dan jelas. 

6) Menyelesaikan segala masalah dengan bahasa positif. 

  Dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, TK Pamaridi 

siwi ini ialah TK yang pertama yang ada di Maguwoharjo Sleman Yogyakarta, 

dengan tenaga pendidik 3 guru dan 1 penjaga sekolah adapun anak yang ada di 

TK pamardi  siwi ini berjumlah 30 anak dan ini meruapakan bilangan yang 

sedikit jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah TK sekarang ini. Adapun 

penyebab hal ini terjadi peneliti menduga bahwa visi misi sekolah tersebut 

yang masih menggunakan yang lama dan belum diperbaharu sampai sekarang. 
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Adapun keterbatasan peneliti yang belum mengetahui penyebab-penyebab 

yang lainnya mengapa hal tersebut terjadi masih belum terdeteksi, disebabkan 

fokus penelitian yang peneliti lakukan ialah tentang perkembangan orang tua 

terhadap anaknya. 

 

Note: Profil TK Pamardi Siwi ini, peneliti kutip dari Dokumentasi TK tersebut, 

atas ijin dari kepala sekolah yang bersangkutan, untuk dijadikan oleh peneliti 

sebagai laporan hasil penelitian yang dijadikan sumber awal di TK tersebut.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Hasil Perhitungan Validitas dan Reliabilitas Item 

1. Uji Validitas Kepada Tim Ahli 

Sebelum melaksanakan pengujian soal ke Responden, terlebih dahulu 

soal-soal tersebut di uji validitas kepada tim ahli. Uji validitas tim ahli ini 

dilakukan oleh validator yang diminta untuk memvalidasi butir-butir soal uji 

coba. Soal-soal yang telah di validasi oleh validator dapat dilihat pada tabel. 

Tabel. 4.1 Hasil Validasi Tes Oleh Tim Ahli 

Nomor 

butir soal  
Validator I Validator II Kesimpulan 

1.  Valid Valid Valid 

2.  Valid Valid Valid 

3.  Valid Valid Valid 

4.  Valid Valid Valid 

5.  Valid Valid Valid 

6.  Valid Valid Valid 

7.  Valid Valid Valid 

8.  Valid Valid Valid 

9.  Valid Valid Valid 

10.  Valid Valid Valid 

11.  Valid Valid Valid 

12.  Valid Valid Valid 

13.  Valid Valid Valid 

14.  Valid Valid Valid 

15.  Valid Valid Valid 

16.  Valid Valid Valid 

17.  Valid Valid Valid 

18.  Valid Valid Valid 

19.  Valid Valid Valid 

20.  Valid Valid Valid 

21.  Valid Valid Valid 

22.  Valid Valid Valid 

23.  Valid Valid Valid 
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Nomor 

butir soal  
Validator I Validator II Kesimpulan 

24.  Valid Valid Valid 

25.  Valid Valid Valid 

26.  Valid Valid Valid 

27.  Valid Valid Valid 

28.  Valid Valid Valid 

29.  Valid Valid Valid 

30.  Valid Valid Valid 

31.  Valid Valid Valid 

32.  Valid Valid Valid 

33.  Valid Valid Valid 

34.  Valid Valid Valid 

35.  Valid Valid Valid 

36.  Valid Valid Valid 

37.  Valid Valid Valid 

38.  Valid Valid Valid 

39.  Valid Valid Valid 

40.  Valid Valid Valid 

41.  Valid Valid Valid 

42.  Valid Valid Valid 

43.  Valid Valid Valid 

44.  Valid Valid Valid 

45.  Valid Valid Valid 

46.  Valid Valid Valid 

47.  Valid Valid Valid 

48.  Valid Valid Valid 

49.  Valid Valid Valid 

50.  Valid Valid Valid 

51.  Valid Valid Valid 

52.  Valid Valid Valid 

53.  Valid Valid Valid 

54.  Valid Valid Valid 

55.  Valid Valid Valid 

56.  Valid Valid Valid 

57.  Valid Valid Valid 

58.  Valid Valid Valid 

 



108 
 

 Dari tabel di atas dapat diketahui semua soal yang telah diujikan oleh 

validasi ahli sesuai dengan kriteria dan dinyatakan valid sehingga memenuhi 

syarat untuk digunakan sebagai instrumen. 

2. Uji Validitas Instrumen 

Pengujian Instrumen merupakan tahap paling awal untuk dilakukan 

dalam suatu penelitian sebelum pengambilan data asli dilaksanakan. Uji 

instrumen dilakukan untuk mengetahui validitas dan Reliabilitas instrumen. 

Maksud pengujian validitas disini adalah untuk mengetahui sejauh mana 

ketepatan dan kecermatan alat ukur (instrumen) dalam melakukan fungsi 

ukurannya. Sedangkan uji Reliabilitas dimaksudkan untuk melihat sejauh mana 

hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. 

Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengungkap secara 

tepat data atau informsi dari suatu variabel yang akan diteliti dan mampu 

mengukur sebagaimana yang diinginkan. 

Uji coba dilakukan kepada sampel penelitian yang termasuk dalam 

populasi penelitian. Angket diuji cobakan kepada 30 responden anak yang 

termasuk dalam populasi. 

Istrumen yang digunakan untuk mengukur adalah menggunakan 

korelasi product moment. Supaya mendapatkan butir soal yang diinginkan, 

dilakukan pembatasan kriteria pada setiap butir soal yaitu 0,361 pada taraf 

signifikan 5%. Perhitungan dalam penelitian menggunakan bantuan SPSS 17.0. 

Hasil uji coba (terpakai) instrumen yang valid dapat dilihat pada tabel berikut:  
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Tabel. 4.2  Hasil Uji Coba Butir Soal Pola Asuh Orang Tua  

Terpakai dengan N=30 

Butir Soal Rxy R Tabel  Keterangan 

1 0,710 0,361 Valid 

2 0,704 0,361 Valid 

3 0,691 0,361 Valid 

4 0,628 0,361 Valid 

5 0,488 0,361 Valid 

6 0,116 0,361  Tidak Valid 

7 0,664 0,361 Valid 

8 0,225 0,361 Tidak Valid 

9 0,600 0,361 Valid 

10 0,607 0,361 Valid 

11 0,480 0,361 Valid 

12 0,698 0,361 Valid 

13 0,570 0,361 Valid 

14 0,600 0,361  Valid 

15 0,560 0,361 Valid 

16 0,607 0,361 Valid 

17 0,666 0,361 Valid 

18 0,031 0,361 Tidak Valid 

19 0,656 0,361 Valid 

20 0,614 0,361 Valid 

21 0,726 0,361 Valid 

22 0,410 0,361 Valid 

23 0,490 0,361 Valid 

24 0,584 0,361 Valid 

25 0,613 0,361 Valid 

26 0,628 0,361 Valid 

27 0,471 0,361 Valid 

28 0,388 0,361 Valid 

29 0,422 0,361 Tidak Valid 

30 0,073 0,361 Valid 

 

Berdasarkan hasil pengujian validitas instrumen yang dijelaskan 

dalam bentuk tabel tersebut ternyata terdapat beberapa butir instrumen yang 

tidak valid dari variabel. Setiap butir instrumen dikatakan tidak valid jika 
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harga jika harga korelasinya di bawah 0,361. Beberapa butir instrumen yang 

tidak valid tersebut adalah: 

Tabel. 4.3 Butir-butir Instrumen yang Tidak Valid 

Variabel 
No Butir Tidak 

Valid 
Hasil Kesimpulan 

Pola Asuh Orang 

Tua 

6 0,116 < 0,361 Tidak Valid 

8 0,225 < 0,361 Tidak Valid 

18 0,031 < 0,361 Tidak Valid 

30 0,073 < 0,361 Tidak Valid 

Terdapat 4 butir instrumen variabel pola asuh orang tua tidak valid 

 

Tabel. 4.4 

Kisi-kisi Intrumen Pola Asuh Orang Tua Setelah Uji Coba 

No Pola Asuh Indikator 
Favo 

rable 

Unfavo 

rable 
Jml 

1 Demokratis Bimbingan: Keterbukaan, 

Perasaan Positif, Kesamaan. 

1,2,3  3 

Motivasi: Penghargaan, 

Hukuman 

4,5  2 

Komunikasi: Keterbukaan, 

Perasaan Positif, Kesamaan 

7,9,10  3 

2 Permisif Orang tua yang tidak banyak 

menuntut 

 11,12,13 3 

Orang tua yang jarang 

mendisiplinkan anak dan 

kontrol yang rendah terhadap 

perilaku anak 

14, 15,16 3 

Orang Tua yang menyajikan 

dirinya untuk anak sebagai 

sumber daya baginya yang 

dapat digunakan sesuai 

keinginanya 

19 17,20 3 

3 Otoriter Anak harus mematuhi 

peraturan-peraturan orang tua 

dan tidak boleh membantah 

22 21 2 

Orang tua cenderung 

memaksakan disiplin 

23  1 
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Orang tua cenderung mencari 

kesalahan-kesalahan anak 

dan kemudian 

menghukumnya 

 24,25 2 

  Tidak ada komunikasi antara 

orang tua dan anak. 

29 26,27 3 

  Orang tua cenderung 

memaksakan segala sesuatu 

untuk anak dan anak hanya 

sebagai pelaksana 

 28 1 

 Jumlah    26 

 

Tabel. 4.5 Hasil Uji Coba Butir Soal  

Kecerdasan Intrapersonal Terpakai dengan N=30 

Butir Soal Rxy R Tabel  Keterangan 

1 0,637 0,361 Valid 

2 0,779 0,361 Valid 

3 0,621 0,361 Valid 

4 0,445 0,361 Valid 

5 0,678 0,361 Valid 

6 0,841 0,361 Valid 

7 0,367 0,361 Valid 

8 0,371 0,361 Valid 

9 0,466 0,361 Valid 

10 0,824 0,361 Valid 

11 0,724 0,361 Valid 

12 0,601 0,361 Valid 

13 0,467 0,361 Valid 

14 0,710 0,361  Valid 

 

Berdasarkan hasil pengujian validitas instrumen yang dijelaskan 

dalam bentuk tabel tersebut semua butir soal instrumen valid.  
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Tabel. 4.6 Hasil Uji Coba Butir Soal 

Kecerdasan Interpersonal Terpakai dengan N=30 

Butir Soal Rxy R Tabel  Keterangan 

1 0,433 0,361 Valid 

2 0,397 0,361 Valid 

3 0,652 0,361 Valid 

4 0,676 0,361 Valid 

5 0,783 0,361 Valid 

6 0,740 0,361 Valid 

Butir Soal Rxy R Tabel  Keterangan 

7 0,684 0,361 Valid 

8 0,633 0,361 Valid 

9 0,577 0,361 Valid 

10 0,639 0,361 Valid 

11 0,470 0,361 Valid 

12 0,506 0,361 Valid 

13 0,596 0,361 Valid 

14 0,651 0,361  Valid 

  

Berdasarkan hasil pengujian validitas instrumen yang dijelaskan 

dalam bentuk tabel tersebut semua butir soal instrumen valid. 

3. Uji Reliabilitas 

 Instrumen variabel penelitian dikatakan reliabel apabila mempunyai 

nilai Reliabilitas yang tinggi, apabila alat pengumpul data yang dibuat oleh 

peneliti mempunyai taraf konsisten dalam mengukur apa yang hendak 

diukur.
1
 Reliabilitas pada instrumen dirujuk pada adanya kepercayaan pada 

instrumen untuk bisa digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen sudah dinyatakan baik. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 

bantuan SPSS 17.0.  

                                                           
1
 Sukandarrumudi, Metodologi Penelitian; Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula, 

(Yogyakarta: Gajah Mada University, 2004), hlm. 127 
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 Pengujian Reliabilitas dilakukan untuk menunjukkan seberapa tinggi 

suatu instrumen dapat dipercaya atau diandalkan, artinya Reliabilitas 

menyangkut ketapatan (konsisten) suatu alat ukur.
2
. Pengukuran Reliabilitas  

dilakukan dengan menggunakan pendekatan Alpha Cronbach karena setiap 

satu skala dalam penelitian ini disajikan dalam sekali waktu saja pada 

sekelompok responden. (Single Trial Administrastion) 
3
 

a. Pola Asuh Orang Tua (X) 

Hasil uji reliabilitas variabel pola asuh orang tua dengan menggunakan 

Program SPSS 17.0 sebagai berikut: 

Tabel. 4.7  Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Variabel  

Pola Asuh Orang Tua 

 

  Dari tabel di atas diketahui ada 30 instrument dan diketahui Alpha 

Cronbach sebesar 0,901 karena nilai r11 lebih besar dari 0,7 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa instrument variabel pola asuh orang tua 

dinyatakan reliabel. 

 

 
                                                           

2
 Zainal Mustofa EQ, Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi, (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2009), h. 224 
3
 Saifuddin Azwar, Penyusunan Skala Psikologi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 

2005), h. 83. 

Reliability Statistics

,901 30

Cronbach's

Alpha N of  Items
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b. Kecerdasan Intrapersonal (Y1) 

  Hasil uji reliabilitas variabel kecerdasan intrapersonal dengan 

menggunakan Program SPSS 17.0 sebagai berikut: 

Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Kecerdasan Intrapersonal 

 

  Dari tabel di atas diketahui ada 14 instrument dan diketahui Alpha 

Cronbach sebesar 0,877 karena nilai r11 lebih besar dari 0,7 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa instrument variabel kecerdasan Intrapersonal 

dinyatakan reliabel. 

c. Kecerdasan Interpersonal (Y2) 

 Hasil uji reliabilitas variabel kecerdasan Interpersonal dengan 

menggunakan Program SPSS 17.0 sebagai berikut: 

Tabel. 4.9 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Kecerdasan Interpersonal 

 

   Dari tabel di atas diketahui ada 14 instrument dan diketahui Alpha 

Cronbach sebesar 0,865 karena nilai r11 lebih besar dari 0,7 sehingga 

Reliability Statistics

,877 14

Cronbach's

Alpha N of  Items

Reliability Statistics

,865 14

Cronbach's

Alpha N of  Items
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dapat disimpulkan bahwa instrument variabel kecerdasan interpersonal 

dinyatakan reliabel. 

B. Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada tanggal 16 Januari sampai 30 

Januari 2019. Subyek yang dilibatkan dalam penelitian ini berjumlah 30 anak 

yang di kelas TK A dan B, tahun ajaran 2018/2019 dan dilaksanakan pada 

semester genap. Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu 

berkonsultasi dengan Kepala Sekolah untuk menentukan waktu penelitian yang 

tidak menganggu pelaksanaan sekolah yang mungkin memiliki kegiatan selain 

pembelajaran seperti biasanya. 

1. Pelaksanaan Penyerahan Angket dengan Orang tua, Guru, dan 

Observasi di Kelas 

Pelaksanaan penyerahan angket dan observasi di kelas, sekitar lingkungan 

sekolah dilaksanakan pada tanggal 16 januari 2019. Dalam kegiatan ini peneliti 

menyerahkan angket kepada orang tua anak, ketika anak-anak pulang sekolah. 

Dan mengarahkan bagaimana cara mengisinya, serta diberi batas waktu dalam 

pengisian minimal satu minggu. Untuk angket kecerdasan Intrapersonal dan 

kecerdasan Interpersonal diserahkan kepada guru dengan bantuan peneliti mengisi 

angket tersebut, dikarenakan keterbatasan guru dalam mengisi angket dan anak 

yang terlalu banyak.  

Pelaksanaan observasi di kelas, peneliti melihat guru mengajar dan melihat 

anak-anak dalam belajar, serta mengobservasi kegiatan pembelajaran di kelas. 

Selain kegiatan belajar, peneliti mengobservasi keadaan di kelas, alat permainan 
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anak-anak, ruangan-ruangan yang ada di sekolah tersebut, dari mulai keadaan 

ruang pengobatan anak, kelas, wc, ruang cuci tangan anak, dan lain sebagainya.  

Setelah selesai observasi dilingkungan sekolah, peneliti wawancara dengan 

kepala sekolah TK Pamardi Siwi, tentang perkembangan anak, keadaan sekolah, 

serta sejarah bangunnya sekolah tersebut. 

2. Wawancara Dengan Guru Kelas A TK Pamardi Siwi 

Pelaksanaan wawancara di kelas A dilakukan pada tanggal 17 Januari 2019, 

dan Pelaksanaan wawancara di kelas B pada tanggal 18 Januari 2019. Tujuan dari 

wawancara ini adalah untuk memperkuat data kecerdasan anak selain dari angket 

pola asuh orang tua yang diisi oleh orang tua anak. Pertanyaan wawancara buat 

guru, Sesuai dengan indikator yang telah dipaparkan dalam kecerdasan 

intrapersonal dan interpersonal.  

3. Observasi di kelas Saat Pembelajaran Berlangsung 

Pelaksanaan observasi di kelas A dilakukan pada tanggal 19,21 Januari 

2019, dan pelaksanaan observasi di kelas B dilakukan pada tanggal 22,23 Januari 

2019. Observasi ini dimulai dari jam masuk anak 07.30 sampai jam 10.00. Tujuan 

dari observasi di kelas adalah untuk memperkuat data dari orang tua dan 

memperkuat hasil dari wawancara dengan guru di kelas tersebut. Dalam observasi 

ini, peneliti melihat bagaimana kecerdasan intrapersonal dan interpersonal anak, 

secara satu persatu anak dilihat dengan berpedoman indikator kecerdasan intra-

interpersonal. 
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4. Wawancara Dengan Anak-Anak Di TK Pamardi Siwi 

Pelaksanaan wawancara dengan anak-anak berbeda waktunya dengan yang 

observasi sebelumnya, waktunya agak lama yaitu dalam satu kelas membutuhkan 

waktu selama 3 hari, dikarenakan melihat anak-anaknya yang banyak, dan 

melakukan wawancaranya disaat anak belajar, saat bermain pagi dan siang. 

Pelaksanaan wawancara di kelas A dilakukan pada tanggal 24,25 Januari 2019, 

dan pelaksanaan di kelas B dilakukan pada tanggal ,28,30 Januari 2019. Tujuan 

dari wawancara dengan anak ialah untuk lebih mengetahui sifat atau perilaku anak 

tentang kecerdasan intrapersonal dan interpersonal anak. dengan cara berbicara 

seperti biasa kepada anak, dan berpedoman dengan indikator kecerdasan tersebut. 

 

C. Deskripsi Data Penelitian 

Dalam penelitian ini angket merupakan alat untuk mengukur dan 

mengumpulkan sebuah data. Data tersebut yang meliputi data pola asuh orang tua 

(X), Kecerdasan Intrapersonal (Y1), dan Kecerdasan Interpersonal (Y2). Hasil 

angket yang diisi dan telah dikumpulkan kemudian dikoreksi dengan standarisasi 

ukur penskoran yang telah disiapkan sebelumnya, sehingga setiap masing-masing 

variabel memiliki skor untuk setiap responden. 

1. Analisis Diskriptif 

Analisis diskriptif dari data pokok penelitian pada lampiran 

menggunakan bantuan program aplikasi SPSS for windows 17.0. dari hasil 

analisis data melalui SPSS tersebut maka dapat disajikan: 
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Tabel 4.10 Analisis Diskriptif 

No Keterangan 

Variable 

Pola Asuh 

Orang Tua 

(X) 

Kecerdasan 

Intrapersonal 

(Y1) 

Kecerdasan 

Interpersonal 

(Y2) 

1 Responden 30 30 30 

2 Minimum 73,00 27,00 27,00 

3 Maksimum 104,00 48,00 46,00 

4 Mean 88,2333 42,0667 36,2333 

5 Standar 

Deviasi 

8,53263 5,55185 5,03562 

Jumlah 2647,00 1262,00 1087,00 

 

2. Distribusi Frekuensi 

a. Pola Asuh Orang tua (X) 

Data tentang pola asuh orang tua diperoleh melalui angket yang 

disi oleh orang tua anak dan acuan dalam pembuatannya mengacu pada 

indikator Pola Asuh Orang tua.  Data angket terdiri dari 26 item 

pertanyaan yang terbagi 8 soal pola asuh demokratis, 9 soal pola asuh 

permisif, dan 9 soal pola asuh otoriter dengan alternatif jawaban SS, S, TS, 

STS dengan penskoran 4, 3, 2, 1 untuk pertanyaan positif, untuk 

pertanyaan negatif 1, 2, 3, 4. Jadi untuk jumlah skor maksimal jika 

responden memperoleh 4 untuk seluruh item pertanyaan adalah 104. 

Sedangkan skor minimal apabila responden memperoleh skor 1 adalah 26.  

Dari hasil penskoran jawaban angket pola asuh orang tua diperoleh 

skor tertinggi 104 dan skor terendah 73. Kemudian dianalisis untuk pola 

asuh pada masing-masing indikator dengan melihat 3 subvariabel yang 

ada. Kemudian ditabulasi atau dikelompokkan menurut tipe pola asuh. 
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Setelah itu masing-masing subvariabel di jumlahkan secara keseluruhan 

dan dibandingkan untuk mengetahui pola asuh apa yang dominan. Nilai 

rata-rata didapat adalah 88,2 dan standar deviasi didapat adalah 8,5 

Tabel 4.11 Deskripsi Pola Asuh Orang Tua (X) 

No Kategori Jumlah Presentase 

1 Demokratis 21 70,0% 

2 Permisif 6 20,0% 

3 Otoriter 3 10,0% 

Jumlah 30 100,0% 

 

Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut, maka dapat dijelaskan 

bahwa sebanyak 21 responden (70,0%) dalam kategori pola asuh orang tua 

demokratis, dimana orang tua mengakui anak sebagai pribadi oleh orang 

tua dan turut dilibatkan dalam pengambilan keputusan, orang tua 

memprioritaskan kepentingan anak tetapi masih terkontrol, orang tua 

memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan melakukan 

sesuatu tindakan, dan orang tua melakukan pendekatan yang bersifat 

hangat dengan anak. sedangkan 6 responden (20,0%) dalam kategori pola 

asuh orang tua permisif, disini orang tua memberikan kebebasan penuh 

pada anak untuk berbuat, dominasi pada anak, sikap longgar atau 

kebebasan dari orang tua, control dan perhatian orang tua terhadap anak 

sangat kurang, bahkan tidak ada. Untuk 3 responden (10,0%) dalam 

kategori pola asuh orang tua otoriter. Disini anak harus tunduk dan patuh 

pada kehendak orang tuanya, pengontrolan orang tua terhadap perilaku 

anak sangat ketat, orang tua hampir tidak pernah memberi pujian, orang 
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tua tidak mengenal kompromi dan dalam komunikasi biasanya bersifat 

satu arah. Jadi dapat disimpulkan bahwa pola asuh orang tua di TK 

Pamardi Siwi Sleman Yogyakarta masuk dalam kategori pola asuh 

demokratis. 

b. Kecerdasan Intrapersonal (Y1) 

Data tentang kecerdasan intrapersonal diperoleh melalui angket 

yang diisi oleh guru terdiri dari 14 item pertanyaan dengan alternatif  

jawbaan SS, S, TS, STS, dengan pesnskoran 4, 3, 2, 1 untuk pertanyaan 

positif, untuk pertanyaan negatif 1, 2, 3, 4. Jadi untuk jumlah skor 

maksmimal jika responden memperoleh skor 4 untuk seluruh item 

pertanyaan adalah 56, sedangkan skor minimal apabila responden 

memperoleh skor 1 adalah 14. Dari hasil penskoran jawaban angket 

kecerdasan intrapersonal diperoleh skor tertinggi 48 dan 27 untuk skor 

terendah. Nilai rata-rata didapat adalah 42,1dan standar deviasi didapat 

adalah 5,6. 

Tabel 4.12 Deskripsi Kecerdasan Intrapersonal (Y1) 

No Skor Kategori Jumlah Presentase 

1 76%-100% BSB 18 60,0% 

2 51% - 75% BSH 10 33,3% 

3 26% - 50% MB 2 6,7% 

4 0% - 25% BB 0 0,0% 

Jumlah 30 100,0% 

 

Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut, maka dapat dijelaskan 

bahwa sebanyak 18 responden (60,0%) dalam kategori anak berkembang 
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sangat baik (BSB), 10 responden (33,3%) dalam kategori berkembang 

sesuai harapan (BSH), 2 responden (6,7%) dalam kategori mulai 

berkembang (MB). Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat kecerdasan 

intrapersonal anak di TK Pamardi Siwi Sleman Yogyakarta masuk dalam 

kategori berkembang sangat baik (BSB). Artinya anak-anak yang memiliki 

kecerdasan intrapersonal yang tinggi cenderung memiliki pemahaman yang 

mendalam tentang diri mereka sendiri, apa kekuatan dan kelemahan 

dirinya, dan apa yang membuat dirinya unik. 

c. Kecerdasan Interpersonal (Y2) 

Data tentang kecerdasan interpersonal diperoleh melalui angket 

yang diisi oleh guru terdiri dari 14 item pertanyaan dengan alternatif  

jawbaan SS, S, TS, STS, dengan pesnskoran 4, 3, 2, 1 untuk pertanyaan 

positif, untuk pertanyaan negatif 1, 2, 3, 4. Jadi untuk jumlah skor 

maksimal jika responden memperoleh skor 4 untuk seluruh item 

pertanyaan adalah 56, sedangkan skor minimal apabila responden 

memperoleh skor 1 adalah 14. Dari hasil penskoran jawaban angket 

kecerdasan intrapersonal diperoleh skor tertinggi 46 dan 27 untuk skor 

terendah. Nilai rata-rata didapat adalah 36,2 dan standar deviasi didapat 

adalah 5,0. 

Tabel 4.13 Deskripsi Kecerdasan Interpersonal (Y2) 

No Skor Kategori Jumlah Presentase 

1 76%-100% BSB 4 13,3% 

2 51% - 75% BSH 23 76,7% 

3 26% - 50% MB 3 10,0% 
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4 0% - 25% BB 0 0,0% 

Jumlah 30 100,0% 

 

Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut, maka dapat dijelaskan 

bahwa sebanyak 4 responden (13,3%) dalam kategori anak berkembang 

sangat baik (BSB), 23 responden (76,7%) dalam kategori berkembang 

sesuai harapan (BSH), 3 responden (10,0%) dalam kategori mulai 

berkembang (MB). Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat kecerdasan 

interpersonal anak di TK Pamardi Siwi Sleman Yogyakarta masuk dalam 

kategori berkembang sesuai harapan (BSB). Artinya anak-anak yang 

memiliki kecerdasan interpersonal yang tinggi mereka dapat bermain dan 

berkenalan dengan mudah, suka berada disekitar orang lain, ingin tahu 

mengenai orang lain dan ramah terhadap orang asing, menggunakan 

bersama mainanya dan berbagi makanan dengan teman-temannya, 

mengalah kepada anak-anak lain, mengetahui bagaimana menunggu 

gilirannya selama bermain, mau memuji teman/orang lain, mengajak 

teman untuk bermian/belajar. 

3. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas menggunakan teknik One-Simple Kolmogorov-

Smirnov Test pada prgram SPSS 17.0 For Windows. Hasil Uji normalitas 

dapat dilihat pada data berikut ini.  
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Tabel 4.14 Hasil Uji Normalitas 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa seluruh data 

berdistribusi normal karena mempunyai hasil uji One-Simple Kolmogorov-

Smirnov Test mempunyai nilai signifikansi 0,693 untuk variabel pola asuh 

orang tua, 0,355 untuk variabel kecerdasan intrapersonal dan 0,739 untuk 

variabel kecerdasan interpersonal. Syarat distribusi normal telah terpenuhi 

yaitu nilai signifikansi harus lebih besar dari 0,05. 

4. Uji Linieritas 

Tujuan dari uji linieritas adalah untuk mengetahui apakah diantara dua 

variabel X dan Y1, Y2  mempunyai hubungan yang linier secara signifikan 

atau tidak. Karena data yang baik seharusnya terdapat hubungan yang linear 

antara variiabel dependen (X) dan variabel independen (Y1) dan (Y2). Adapun 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

30 30 30

88,2333 42,0667 36,2333

8,53263 5,55185 5,03562

,130 ,170 ,125

,111 ,143 ,125

-,130 -,170 -,103

,711 ,928 ,683

,693 ,355 ,739

N

Mean

Std.  Dev iation

Normal

Parameters
a,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Dif f erences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asy mp. Sig. (2-tailed)

Pola

Asuh (X)

Kecerdasan

Intrapersonal

(Y1)

Kecerdasan

Interpersonal

(Y2)

Test distribution is Normal.a. 

Calculated f rom data.b. 
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dalam pengambilan keputusan dalam uji linearitas dapat dilakukan dengan 

dua cara, yaitu: 

1) Dengan melihat nilai signifikansi pada output SPSS: jika nilai 

signifikansi lebih besar dari > 0,05, maka kesimpulannya adalah terdapat 

hubungan linear secara signifikan antara variabel (X) dengan varibel (Y1) 

/ (Y2). Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih secara dari < 0,05, maka 

kesimpulannya adalah tidak terdapat hubungan yang linear antara 

variabel (X) dengan varibel (Y1) / (Y2). 

2) Dengan melihat nilai         dan        : jika nilai         lebih kecil 

dari        maka kesimpulannya adalah terdapat hubungan linear secara 

signifikan antara variabel (X) dengan varibel (Y1) / (Y2). Sebaliknya jika  

        lebih besar dari        maka kesimpulannya adalah tidak terdapat 

hubungan linear antara variabel (X) dengan varibel (Y1) / (Y2). 

Hasil pengujian pada variabel pola asuh orang tua (X) dengan kecerdasan 

intrapersonal (Y1)  anak usia dini di TK Pamardi Siwi Sleman Yogyakarta 

dengan menggunakan program SPSS 17.0 for Windows, adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.15 Uji Linieritas (X) Terhadap (Y1) 

 

Hasil uji linieritas pada tabel di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi 

sebesar 0,192 lebih besar dari 0,05 dan nilai Ftitung sebesar 1,718 dengan df 

18/10, maka diperoleh nilai Ftabel sebesar 2,798. Berdasarkan perhitungan dari 

uji linieritas diperoleh Ftitung lebih kecil dari Ftabel, maka dapat disimpulkan 

bahwa antara variabel X (Pola Asuh Orang Tua) terhadap Y1 (Kecerdasan 

Intrapersonal) anak usia dini di TK Pamardi Siwi Sleman Yogyakarta adalah 

Linier. 

Hasil pengujian pada variabel pola asuh orang tua (X) dengan 

kecerdasan interpersonal (Y2)  anak usia dini di TK Pamardi Siwi Sleman 

Yogyakarta dengan menggunakan program SPSS 17.0 for Windows, adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

ANOVA Table

716,367 19 37,704 2,124 ,111

167,413 1 167,413 9,432 ,012

548,954 18 30,497 1,718 ,192

177,500 10 17,750

893,867 29

(Combined)

Linearity

Dev iation

f rom

Linearity

Between

Groups

Within Groups

Total

Kecerdasan

Intrapersonal

(Y1) * Pola

Asuh (X)

Sum of

Squares df

Mean

Square F Sig.
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Tabel 4.16 Uji Linieritas (X) Terhadap (Y2) 

 

Hasil uji linieritas pada tabel di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi 

sebesar 0,525 lebih besar dari 0,05 dan nilai Ftitung sebesar 0,995 dengan df 

18/10, maka diperoleh nilai Ftabel sebesar 2,798. Berdasarkan perhitungan dari 

uji linieritas diperoleh Ftitung lebih kecil dari Ftabel, maka dapat disimpulkan 

bahwa antara variabel X (Pola Asuh Orang Tua) terhadap Y2 (Kecerdasan 

Interpersonal) anak usia dini di TK Pamardi Siwi Sleman Yogyakarta adalah 

Linier. 

5. Uji Hipotesis 

Uji Hipotesis penelitian ini menggunakan teknik analisis korelasi 

product moment dengan menggunakan bantuan program aplikasi SPSS for 

windows 17,00. 

ANOVA Table

517,867 19 27,256 1,253 ,368

128,249 1 128,249 5,897 ,036

389,617 18 21,645 ,995 ,525

217,500 10 21,750

735,367 29

(Combined)

Linearity

Dev iation

f rom

Linearity

Between

Groups

Within Groups

Total

Kecerdasan

Interpersonal

(Y2) * Pola

Asuh (X)

Sum of

Squares df

Mean

Square F Sig.
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Tabel 4.17 Hasil analisis data Hipotesis SPSS Versi 17.00

 

1)  Pengujian Hipotesis X dengan Y1 

Hipotesis yang pertama menyatakan bahwa “Ada pengaruh pola 

orang tua terhadap kecerdasan intrapersonal di TK Pamardi Siwi Sleman 

Yogyakarta” Berdasarkan hasil perhitungan data diperoleh rxy1 = 433, 

dengan jumlah responden 30 anak pada taraf signifikansi 0,05 rtabel = 

0,361 dan nilai probabilitas 0,017 . dari perhitungan tersebut 

menunjukkan probabilitas = 0,017 < 0,05 maka H0 ditolak sehingga 

hipotesis menunjukkan adanya pengaruh pola asuh orang tua terhadap 

kecerdasan intrapersonal di TK Pamardi Siwi Sleman Yogyakarta. 

2) Pengujian Hipotesis X dengan Y2 

Hipotesis yang kedua menyatakan bahwa “Ada pengaruh pola 

orang tua terhadap kecerdasan interpersonal di TK Pamardi Siwi Sleman 

Yogyakarta” Berdasarkan hasil perhitungan data diperoleh rxy2 = 418, 

Correlations

1 ,433* ,418*

,017 ,022

30 30 30

,433* 1 -,039

,017 ,839

30 30 30

,418* -,039 1

,022 ,839

30 30 30

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pola Asuh (X)

Kecerdasan

Intrapersonal

(Y1)

Kecerdasan

Interpersonal

(Y2)

Pola

Asuh (X)

Kecerdasan

Intrapersonal

(Y1)

Kecerdasan

Interpersonal

(Y2)

Correlation is signif icant at  the 0.05 level (2-tailed).*. 
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dengan jumlah responden 30 anak pada taraf signifikansi 0,05 rtabel = 

0,361 dan nilai probabilitas 0,022. dari perhitungan tersebut 

menunjukkan probabilitas = 0,022 < 0,05 maka H0 ditolak sehingga 

hipotesis menunjukkan adanya pengaruh pola asuh orang tua terhadap 

kecerdasan interpersonal di TK Pamardi Siwi Sleman Yogyakarta. 

 

D. Pembahasan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh antara pola asuh orang 

tua terhadap kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan interpersonal anak usia dini 

di TK Pamardi Siwi Sleman Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif yang didasarkan perhitungan persentasi dan perhitungan statistik. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan 

variabel terikat. Variabel bebas (X) adalah pola asuh orang tua. Variabel terikat 

(Y1) adalah kecerdasan intrapersonal, dan (Y2) adalah kecerdasan interpersonal. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah peserta didik sebanyak 30 

orang, namun cara pengumpulan datanya mengacu kepada 30 orang tua anak dan 

guru kelas A dan B di TK Pamardi Siwi Sleman Yogyakarta. Dari data penelitian 

yang diperoleh kemudian dianalisis maka dilakukan pembahasan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Pola Asuh Orang Tua di TK Pamardi Siwi Sleman Yogykarta. Berdasarkan 

diskriptif data menunjukkan bahwa sebanyak 21 responden (70%) dalam 

kategori pola asuh demokratis, 6 responden (20%) dalam kategori pola asuh 
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permisif, dan 3 reponden (10%) dalam kategori pola asuh otoriter. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa keadaan pola asuh orang tua di TK Pamardi Siwi Sleman 

Yogyakarta dalam kategori pola asuh demokratis.  

Orang tua yang terbuka, yaitu demokratis memberikan kesempatan 

kepada anak untuk masalah tertentu agar anak ikut berperan aktif dalam 

memutuskan. Peran orang tua sebagai pendamping lebih terlihat dalam 

memberikan pengarahan, petunjuk atau bantuan kepada anak. Dalam pola 

asuh demokratis, orang tua bersikap fleksibel, melakukan pengawasan dan 

tuntunan, tetapi juga hangat, rasional, dan mau berkomunikasi sehingga 

menjadikan anak tidak tergantung, mendorong anak untuk berprestasi, anak 

menjadi percaya diri, mandiri, imajinatif, mudah beradaptasi, kreatif, dan 

disukai banyak orang, serta responsif. Namun semua pola asuh bisa 

diterapkan sesuai kebutuhan anak. Pola asuh otoriter mencerminkan sikap 

orang tua yang bertindak keras dan cenderung diskriminatif. Pola asuh 

permisif pada umumnya tidak ada pengawasan, bahkan cenderung 

membiarkan anak tanpa ada nasihat dan arahan yang bisa mengubah perilaku 

yang tidak baik.
4
 

Jadi sebagai orang tua hendaknya tidak bersikap berlebihan atau 

menekan kepada anaknya, hendaknya selalu membantu kebutuhan anak 

(seperti menyelesaikan masalah) meskipun anak sudah mampu untuk 

mandiri, mengawasi kegiatan anak. Sikap orang tua yang suka menekan anak 

                                                           
4
 Desy Makarti Chandri, Marmawi R., Desni Yuniarni, “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua 

Terhadap Kecerdasan Emosional Anak Usia 5-6 Tahun”, dalam Jurnal PAUD, Program Studi 

Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini FKIP UNTAN, hlm. 9 
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dapat menimbulkan perilaku anak yang agresif dan dengki. Sangat 

tergantung, ingin menjadi pusat perhatian. Sebagai orang tua hendaknya 

memberikan sikap reponden pembelajaran yang sewajarnya dan sesuai 

dengan perkembangan usia anak, dengan demikian anak akan mendapatkan 

kecerdasan yang optimal sesuai dengan perkembangannya. 

Dari hasil observasi di TK Pamardi siwi, peneliti melihat bahwa yang 

lebih dominan adalah ketegori pola asuh demokrasi, dikarenakan dilihat hasil 

angket, wawancara dengan anak dan guru, serta observasi di kelas 

berlangsung. Dilihat dari kegiatan dan perilaku anak-anak telah mewakili 

pola asuh demokrasi, mereka mempunyai ciri-ciri, keterbukaan kepada 

teman-temannya ketika pembelajaran berlangsung, saling menghargai sesama 

teman, sebaliknya orang tuanya mendukung apa yang disukai anak-anaknya. 

Orang tua menyalurkan minat anak sesuai dengan kreativitas yang ia sukai. 

Misalnya, ada anak yang sangat suka menggambar, orang tua 

menyalurkannya melalui pelatihan atau menyediakan alat-alat yang lebih 

banyak, agar anak lebih semangat dalam mengembangkan kreativitasnya. 

Dari 30 responden, ada 6 responden (20%) yang menunjukkan pola 

pengasuhan permisif. Ini menunjukkan bahwa pola pengasuhan di TK 

Pamardi Siwi hanya sedikit termasuk kategori permisif, dikarenakan orang 

tua yang jarang mendisiplinkan anak dan kontrol yang rendah terhadap 

perilaku anak. Hasil wawancara dengan guru bahwa memang ada sebagian 

anak yang kurang diperhatikan oleh orang tua, misalnya dalam hal bermain, 
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orang tua sangat memberikan kebebasan kepada anaknya, tidak 

mempedulikan atau mencarinya, dikarenakan terlalu sibuk dengan pekerjaan, 

dan jarang berada di rumah berkumpul bersama dengan anak. 

Sebaliknya lagi, orang tua dengan pengasuhan otoriter sangatlah keras 

dengan anak-anaknya, anak harus mentaati semua peraturan yang dibuat oleh 

orang tua. Dari 30 responden, ada 3 responden (10%) yang orang tuanya 

menerapkan pola asuh otoriter. Dari hasil wawancara, beliau mengatakan 

bahwa ada anak yang diharuskan belajar setiap hari, tidak boleh bermain 

diluar rumah kecuali di sekolah saja, orang tuanya mengatur apa yang harus 

dilakukan anak, misalnya dalam hal kreativitas, anak sangat menyukai 

menari, namun orang tua mengharuskan anak mengikuti les setelah pulang 

sekolah agar kelak dewasa dia memiliki kecerasan dan pengetahuan yang 

tinggi.  

Orang tua yang keras akan keinginanya dapat membuat anak defrisi 

dan terpaksa dalam menjalani aktivitasnya. Penyebab orang tua yang seperti 

ini dikarenakan kurang memahami potensi yang dimiliki anak, orang tua 

berpikiran kelak dewasanya anak harus sukses maka sejak dini diajarkan 

sesuatu yang menunjang kesuksesannya.  

Dari data dilapangan, observasi, dan hasil wawancara menyatakan 

bahwa anak di TK Pamardi Siwi yang pola asuhnya adalah demokratis, rata-

rata orang tuanya mendidik anak-anaknya dengan kedisiplinan, keterbukaan, 

memotivasi, komunikasi yang baik, dan bimbingan yang baik. Dari beberapa 
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anak yang pola asuhnya demokratis, peneliti melihat dan memperdalam satu 

anak yang bernama dimas, dari hasil wawancara dengan orang tuanya bahwa 

didikan orang tuanya adalah dengan cara selalu mendampingi ketika belajar, 

orang tuanya memberikan kebebasan kepada anaknya, bermusyawarah untuk 

menyelesaikan permasalahan, mengajarkan kepada anak jika ingin 

memberikan pendapat dipersilahkan.  

Dari semua yang dilakukan oleh pola asuh orang tua yang demokratis 

ini adalah dikarenakan orang tua memang semenjak kecil dididik oleh orang 

tuanya berperilaku seperti pola asuh demokratis, dan orang tua anak ini 

memang mengetahui cara mengasuh anak yang baik dan benar adalah seperti 

pola asuh demokratis. 

Anak yang berperilaku demokratis ini, dikarenakan memang dari 

faktor keturunan, lingkungan. Orang tua dapat berperilaku demokratis 

dikarenakan memang dari faktor keluarga sudah lama menerapkan dan 

berkelanjutan dengan keturunan anak cucu, selain itu orang tua yang 

demokratis mengetahui bagaimana cara mendidik yang baik dan benar 

melalui belajar dan mempelajari cara pengasuhan anak. dalam faktor 

lingkunganpun mendukung anak-anak untuk berperilaku demokratis saling 

menghargai satu sama lain. 

Orang tua yang tidak demokratis, yang berperilaku semaunya saja, 

dan membiarkan anaknya berperilaku tidak benar, tidak mendidik anak-

anaknya adalah mereka yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya, dan tidak 
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mempunyai ilmu pengetahuan bagaimana cara mengasuh anak yang baik dan 

benar. Makanya orang tua yang berhasil mendidik anak-anaknya adalah orang 

tua dapat membagi waktunya,  yang mana untuk anak-anak dan keluarga, 

yang mana untuk pekerjaan.  

Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa pola asuh demokratis di TK 

Pamardi telah sesuai dengan indikator demokratis, observasi, dan wawancara 

dengan guru serta orang tua. Misalnya indikator keterbukaan dengan anak, 

sesuai dengan observasi bahwa anak mulai faham hal yang bersifat 

konseptual yaitu hak dan kewajiban, jika diberikan tugas oleh gurunya dia 

akan mengerjakannya, dan sesuai dengan wawancara dengan orang tua, anak 

cenderung mengeluarkan ide dan perasaan secara bebas apa yang dialaminya.  

2. Tingkat Kecerdasan Intrapersonal Anak di TK Pamardi Siwi Sleman 

Yogyakarta, berdasarkan diskriptif  data menunjukkan bahwa sebanyak 18 

responden (60,0%) dalam kategori anak berkembang sangat baik (BSB), 10 

responden (33,3%) dalam kategori berkembang sesuai harapan (BSH), 2 

responden (6,7%) dalam kategori mulai berkembang (MB),  Jadi dapat 

disimpulkan bahwa Tingkat kecerdasan intrapersonal anak di TK Pamardi 

Siwi Sleman Yogyakarta masuk dalam kategori berkembang sangat baik 

(BSB). Artinya anak-anak yang memiliki kecerdasan intrapersonal yang 

tinggi cenderung memiliki pemahaman yang mendalam tentang diri mereka 

sendiri, apa kekuatan dan kelemahan dirinya, dan apa yang membuat dirinya 

unik.  
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Menurut Asef Umar Fakhruddin, kecerdasan intrapersonal ialah 

kemampuan mengenali dan memahami diri sendiri serta berani bertanggung 

jawab atas perbuatannya sendiri. Anak-anak yang memiliki kecerdasan 

intrapersonal yang tinggi ia belajar sesuatu melalui diri sendiri. Mereka 

mencermati apa yang mereka alami dan rasakan.
5
 

Anak yang mempunyai kecerdasan yang tinggi dalam faktor-faktor 

kecerdasan intrapersonal akan digambarkan sebagai seorang yang merasa 

nyaman pada dirinya sendiri, puas dan berpikiran positif karena apa yang 

dilakukannya itu atas jerih payahnya sendiri. Berdasarkan penjelasan tersebut, 

menunjukkan bahwa anak yang mempunyai kecerdasan intrapersonal 

mempunyai sikap yang mandiri dan percaya diri karena selalu berpikir positif 

dengan apapun keputusan yang ia lakukan. Oleh karena itu ketika anak yang 

memiliki kecerdasan intrapersonal yang tinggi dalam bermain atau 

mengerjakan tugas, maka anak tersebut yakin dengan keputusan dan 

jawabannya karena adanya rasa percaya diri yang kuat di dalam dirinya tanpa 

analisa lebih mendalam dengan yang ia lakukan. 

Berdasarkan teori howard gardner menyatakan kecerdasan yang 

terkait  pribadi sesorang merupakan untuk memahami diri sendiri dengan 

kelebihan dan kekurangannya. Dari teori tersebut sesuai dengan keadaan 

dilapangan ketika peneliti observasi dan wawancara dengan guru serta orang 

tuanya. Bahwa ada satu anak bernama Andri yang kecerdasan 
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intrapersonalnya nampak terlihat. Anak tersebut dalam belajar dan bergaul 

dengan teman-temannya sangat baik. Misalnya Peneliti melihat ketika 

diberikan tugas mewarnai dan menggambar oleh gurunya dia dapat 

menyelesaikannya dengan tepat waktu dan baik, serta anak cenderung ingat 

apa yang dikatakan oleh seseorang. Misalnya ketika orang tuanya 

mengatakan tidak boleh bermain terlalu sore, maka dia mematuhi apa yang 

dikatakan orang tuanya dan pulang tepat waktu. Selain kejadian itu dikatakan 

ibunya, anaknya sering memberikan pendapat untuk berlibur dihari minggu 

sesuai dengan ide yang dia mau. 

Berdasarkan observasi dan data yang peneliti lakukan dari 30 anak 

terdapat 18 orang anak yang intrapersonalnya berkembang sangat baik, 

diketahui anak-anak ini senang bermain sendiri dan sangat menikmatinya, 

ketika pembelajaran berlangsung guru menanyakan apa cita-cita mereka, 

hampir semua anak menjawab apa saja cita-cita mereka, selanjutnya mereka 

sering bercerita peristiwa-peristiwa yang baru ketika pembelajaran 

berlangsung, ketika anak-anak bermain atau selesai membaca mereka 

mengembalikan ketempatnya seperti semula. Itu adalah sebagian yang 

peneliti lihat pada saat observasi berlangsung. Anak yang bernama Andri di 

atas termasuk dari 18 anak yang kecerdasannya berkembang sangat baik. 

Selain 18 responden di atas, ada 2 orang responden yang kecerdasan 

intrapersonalnya mulai berkambang, artinya bahwa anak ini belum mencapai 

kriteria indikator untuk kecerdasan intrapersonal, dari mulai berteman, bagi 
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diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya, Adapun penyebab yang peneliti 

ketahui dari hasil observasi dikarenakan pola asuh orang tua yang kurang 

memperhatikan perkembangan anak, dikarenakan orang tuanya yang terlalu 

sibuk dengan pekerjaan diluar rumah. hendaknya orang tua selalu 

membimbing bagaimana cara mengasuh anak agar perkembangan 

kecerdasannya tinggi dan menyesuaikan dengan umur mereka.  

Anak yang mempunyai kecerdasan intrapersonal yang tinggi adalah 

faktor lingkungan yang baik, orang tua yang sangat mendidik dan mendukung 

segala kegiatan anak, sesuai dengan keinginan dan minat anak. terutama 

dalam hal belajar, orang tua selalu mendampingi. 

Dari beberapa anak dilapangan bahwa yang lebih cenderung 

intrapersonalnya tinggi ialah dari faktor lingkungan dan keluarga, beberapa 

orang tua di TK Pamardi mengatakan bahwa mereka sering berkomunikasi 

dalam hal apapun itu, misalnya ketika belajar mendampingi anaknya, 

menciptakan suasana yang menyenangkan ketika belajar, dan dalam hal 

mendidik menampilkan sikap yang hangat namun tegas sehingga anak tetap 

dapat memiliki sikap hormat dengan orang lain dan sekitarnya. 

3. Tingkat Kecerdasan Interpersonal Anak di TK Pamardi Siwi Sleman 

Yogyakarta, berdasarkan diskriptif  data menunjukkan bahwa sebanyak 4 

responden (13,3%) dalam kategori anak berkembang sangat baik (BSB), 23 

responden (76,7%) dalam kategori berkembang sesuai harapan (BSH), 3 

responden (10,0%) dalam kategori mulai berkembang (MB). Jadi dapat 
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disimpulkan bahwa tingkat kecerdasan interpersonal anak di TK Pamardi 

Siwi Sleman Yogyakarta masuk dalam kategori berkembang sesuai harapan 

(BSH).  

Anak yang cerdas interpersonal, ia banyak mempunyai teman,  

bersosialisasi di manapun ia berada dan mampu menjaga hubungan sosial. 

Kecerdasan interpersoanl anak yang satu dengan yang lain tidaklah sama, 

masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Anak yang cerdas 

tentunya banyak sekali faktor yang berperan di dalamnya, seperti keturunan, 

makanan sehat, perawatan, mental, dan lingkungan di mana anak berada. 

Berdasarkan hasil data dan observasi bahwa 23 responden (76,7%) 

dalam kategori berkembang sesuai harapan, bahwa anak-anak di TK Pamardi 

Siwi sebagian besar mereka mempunyai kecerdasan interpersonal, Mereka 

menyukai bermain secara berkelompok, sering berbincang-bincang dengan 

teman-temannya, sering menolong teman-temannya, sering membantu ketika 

teman-temannya merasa kesulitan dalam belajar misalnya dalam menggambar 

atau mewarnai, sabar menunggu antrian ketika mencuci tangan, bergantian 

dalam menggunakan permainan, berani berteman atau menerima orang baru, 

dan lain sebagainya. sebagian besar yang peneliti lihat ketika observasi 

berlangsung.  

Bagi anak-anak yang kecerdasan interpersonalnya kurang berkembang 

atau tidak berkembang, disebabkan mereka kurang dalam bergaul dengan 

teman-temannya, lebih tepatnya pemalu dan cenderung tidak peduli dengan 
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lingkungan sekitar, kata-katanya pedas menyakitkan, dan sikapnya acuh tak 

acuh kepada orang lain. Hendaknya anak yang seperti ini lebih dibimbing lagi 

dalam pembelajaran oleh guru dan yang lebih tepatnya dari orang tua anak 

sendiri. 

Anak yang cerdas interpersonal adalah orang tua dan lingkungannya 

membantu dalam mengembangkan. Mengajarkan bagaimana caranya 

bersosialisasi yang baik dengan sesama teman. Guru atau orang tuanya 

mendorong anak dalam belajar berkelompok, agar anak dapat saling membantu 

sesama teman dalam hal pekerjaan sekolah. Terutama dalam hal bercanda, 

orang tua mengajarkan anak bercanda yang bertujuan melucu dan bercanda 

berlebihan yang menyakiti perasaan orang lain. 

Keadaan anak di TK Pamardi sesuai dengan teori May Lwin 

mengatakan anak yang kecerdasan interpersonalnya baik dia sangat senang 

bersosialisasi dengan orang-orang sekitar. Hasil dari penelitian ditemukan 

bahwa ada satu anak bernama Amelia yang memiliki kecerdasan interpersonal 

yaitu dia senang berteman dan mengenal orang baru dengan mudah, suka 

berada di sekitar orang lain, ingin tahu mengenai orang lain dan ramah 

terhadap orang asing. mau berbagi kepada teman atau lingkungan sekitarnya 

alat mainanya dan berbagi makanan dengan teman-temannya, mengalah 

kepada anak-anak lain, mengetahui bagaimana menunggu gilirannya selama 
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bermain, mau memuji teman/orang lain, mengajak teman untuk 

bermain/belajar.
6
 

Misalnya, ketika peneliti datang ke TK tersebut, anak yang bernama 

Amelia ini sangat senang sekali kalau ada orang baru yang datang, dia mudah 

membuka diri dan tidak malu untuk berkenalan. Dalam hal bergaul dengan 

teman-temannya mudah untuk berbagi makanan, dan ketika ada teman yang 

tidak mau mengalah dia mau mengundurukan diri dengan pelan tidak sampai 

menyinggung atau menyakiti hati temannya. 

Dari hasil wawancara dengan orang tuanya bahwa anak tersebut didik 

dengan didikan yang sangat baik. Misalnya, orang tua memberikan kesempatan 

kepada anak untuk bertanggung jawab dalam hal konflik, ketika dia merusakan 

mainan adiknya, orang tuanya menyuruh untuk bertanggung jawab meminta 

maaf dengan adiknya dan akan memperbaikinya. Orang tuanya ketika selesai 

makan di rumah membiasakan anak-anaknya mencuci tangan dengan 

bergiliran, ini mengajarkan bahwa hidup bersosialisasi dengan orang lain tidak 

boleh hanya mau sendiri saja, harus membiasakan diri dengan antri dan 

bersabar. Orang tuanya selalu memberikan contoh yang baik dalam bergaul 

bagi anak-anaknya. 

4. Pengaruh pola orang tua terhadap kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan 

interpersonal. Hasil analisis menunjukkan bahwa pola asuh orang tua (X) 

memiliki peran penting dalam peningkatan kecerdasan intrapersonal dan 
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kecerdasan interpersonal anak yang optimal. Dengan adanya pola asuh orang 

tua  (X) yang baik maka akan diperoleh kecerdasan yang baik pula. Begitu 

pula sebaliknya.  Dari tabel correlations perhitungan hipotesis diperoleh skor 

untuk pola asuh orang tua (X) terhadap (Y1) Adalah rxy1 = 433, dengan jumlah 

responden 30 anak pada taraf signifikansi 0,05 rtabel = 0,361 dan nilai 

probabilitas 0,017 . dari perhitungan tersebut menunjukkan probabilitas = 

0,017 < 0,05 maka H0 ditolak sehingga hipotesis menunjukkan adanya 

pengaruh pola asuh orang tua terhadap kecerdasan intrapersonal di TK 

Pamardi Siwi Sleman Yogyakarta.  

Dari tabel correlations perhitungan hipotesis diperoleh skor untuk pola 

asuh orang tua (X) terhadap (Y2) Adalah Berdasarkan hasil perhitungan rxy2 = 

418, dengan jumlah responden 30 anak pada taraf signifikansi 0,05 rtabel = 

0,361 dan nilai probabilitas 0,022. dari perhitungan tersebut menunjukkan 

probabilitas = 0,022 < 0,05 maka H0 ditolak sehingga hipotesis menunjukkan 

adanya pengaruh pola asuh orang tua terhadap kecerdasan intrapersonal dan 

interpersonal di TK Pamardi Siwi Sleman Yogyakarta. 

Anak yang cerdas kemungkinan berasal dari keluarga dengan pola asuh 

yang demokratis karena anak diberikan kesempatan hubungan timbal balik. 

Anak yang cerdas dimungkinkan pola berasal dari keluarga dengan pola asuh 

otoriter karena keluarga tidak berinteraksi baik dengan orang-orang  

daisekitarnya. Lingkungan keluargalah yang memberikan peran dalam 
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pemberian pendidikan dalam perkembangan kecerdasan anak, termasuk 

kebiasaan orang tua yang ditunjukkan kepada anak. 

Adanya hubungan yang baik orang tua dan anak sehinga anak 

termotivasi. Sebuah keluarga dikatakan baik manakala terdapat karakteristik 

saling memperhatikan dan mencintai, bersikap jujur serta keterbukaan, orang 

tua mau mendengarkan anak, menerima perasaanya dan menghargai 

pendapatnya.
7
 

Berdasarkan dari hasil data, bahwa peneliti dapat menjelaskan 

hubungan orang tua dan anak di TK Pamardi Siwi sangatlah erat dan baik, 

yaitu dari hasil menunjukkan orang tua sangat mempedulikan anak-anaknya, 

mulai dari mengantar dan menjemput dari sekolah. Anak-anakpun sudah dapat 

ditinggal, tidak ada lagi yang harus ditunggu didalam kelas sampai 

pembelajaran berakhir. Dari hasil wawancara dengan anak-anak mereka sering 

ketika belajar ditemani oleh orang tua-nya, ketika bermain diperbolehkan oleh 

orang tua, namun dikasih batasan tidak boleh terlalu lama.  

Dari hasil wawancara dengan guru kelas beliau menjelaskan bahwa 

guru dan orang tua menjalin kemitraan atau proses komunikasi untuk 

mengetahui sampai mana perkembangan anak di skeolah dan di rumah. Orang 

tua sering berdiskusi atau menanyakan kepada guru bagaimana perkembangan 

anak di sekolah, jika diberi pendapat oleh guru, orang tua menerima serta 
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menerapkan kepada anak. begitu juga dengan guru, bertanya tentang 

perkembangan atau kegiatan anak sehari-hari dirumah.   

Menurut Desmita, intelegensi merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi perkembangan anak. tingkat intelegensi yang kaitannya dengan 

kecepatan perkembangan, misalnya anak yang cerdas sudah dapat berbicara 

pada usia 11 bulan, anak yang rata-rata kecerdasannya pada usia 16 bulan, bagi 

kecerdasan yang sangat rendah pada usia 34 bulan, sedangkan bagi anak-anak 

idiot baru bisa bicara pada usa 52 bulan.
8
 

Sebaliknya anak-anak di TK Pamardi Siwi, semuanya mempunyai 

tingkat kecerdasannya masing-masing. Seperti yang telah dijelaskan di atas.  

Jika anak lemah kecerdasan intrapersonal dan interpersonalnya, ia dapat dilatih 

melalui stimulasi dari pintu kecerdasan lain yang lebih tinggi daripada 

kecerdasan intrapersonal dan interpersonalnya. Caranya, dengan memberikan 

stimulasi yang disukai anak, tetapi isinya adalah nilai-nilai yang dapat 

menguatkan kecerdasan intrapersonal dan interpersonalnya. Sebaliknya jika 

anak tinggi kecerdasan intrapersonal dan interpersonalnya, maka kecerdasan 

ini dapat menjadi pintu masuk untuk meningkatkan kecerdasan-kecerdasan lain 

yang masih rendah. 

Sebelum peneliti melakukan penelitian di TK Pamardi Siwi, Peneliti 

terlebih dahulu observasi ke TK tersebut, melihat keadaan dan kegiatan anak. 

dari 30 responden di TK, ada beberapa anak yang peneliti lihat pada awalnya 

                                                           
8
 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2010), hlm. 27 
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sangat ketergantungan dengan orang tuanya, tidak mau ditinggal ketika 

pembelajaran berlangsung. Di saat penelitian telah peneliti lakukan di TK 

tersebut, dengan berjalannya waktu , orang tuanya pelan-pelan meninggalkan, 

dan anak mulai terbiasa  sendiri dan bersosialisasi dengan teman-temannya, 

dan jika bingung akan pembelajaran dia bisa bertanya dengan teman atau ibu 

gurunya. Selain orang tua yang berperan, guru juga berperan ketika anak 

ditinggalkan orang tua, dengan memberikan pengertian dan bimbingan didalam 

kelas. 

Hasil dari penelitian di TK Pamardi Siwi dilihat dari perhitungan 

statistik data, observasi dan wawancara dengan guru serta orang tua serta anak-

anak. Bahwa telah diketahui sebelumnya ada 3 anak yang bernama dimas, 

andri dan amelia orang tua mereka menerapkan pola asuh demokratis yang  

berpengaruh terhadap kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan 

interpersonalnya anak. Dengan pengasuhan demokratis akan membuat 

kecerdasan anak lebih berkembang dan baik.  

Sikap kecerdasan intrapersonal anak ditandai dengan anak dapat 

menyelesaikan tugasnya dengan baik dalam menggambar, menulis, bermain 

tanpa disuruh, menunjukkan sikap percaya diri, senang mengajak temannya 

bermain, Diajarkan orang tuanya dengan cara selalu mendampingi anak 

belajar, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, sering bercakap-

cakap mengajak anak berbicara mencurahkan isi dan perasaannya, dan 

menemani anak dalam bermain.  
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Sikap kecerdasan interpersonal anak ditandai dengan anak suka 

menolong teman, senang bermain dengan kelompok, mudah untuk mengenal 

orang yang baru, berani pergi dan pulang sekolah sendiri, senang meminjam 

atau tukaran mainan dengan temannya, sabar menunggu giliran. Diajarkan 

orang tuanya dengan cara melakukan kegiatan sosial dilingkungan. Sesuai 

dengan teori Howard Gardner kecerdasan interpersonal dipengaruhi oleh 

interaksi sosial lebih berperan penting dalam lingkungan, semakin baik 

interaksi sosial manusia maka semakin baik juga perkembangan kecerdasan 

interpersonal. 

Diketahui oleh peneliti ketika wawancara dengan ibu anak yang tiga 

ini, bahwa salah satu dari ibu mereka adalah pekerja keras, tidak menjadi ibu 

rumah tangga, sehingga kurang dalam mendidik dan bersama anak-anaknya. 

Namun, dengan pengetahuan yang diketahui bahwa salah satu yang dapat 

membuat anak cerdas adalah dari didikan orang tuanya, yaitu orang tuanya 

anak ini selalu menyempatkan waktu untuk menemani belajar, bermain dan 

kegiatan lainnya. 

Berbeda dengan orang tua anak lainnya yang memang hanya menjadi 

ibu rumah tangga, dan lebih berkesempatan banyak untuk selalu mendampingi 

dan menemani anak dalam belajar.  Perilaku anak tersebut sesuai dengan 

indikator kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan interpersonal anak dan cara 

perlakuan orang tuanya dengan anak sesuai dengan indikator pola asuh orang 

tua yaitu pola asuh demokratis. 
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Kemampuan tersebut hanya dimiliki oleh individu yang kecerdasan 

intrapersonal dan interpersonalnya yang cakap, dan memang dari pola asuh 

orang tua yang baik. sebagaimana yang dikemukakan oleh howard gardner 

kecerdasan seseorang terbentuk karena faktor Hereditas yaitu faktor keturunan, 

lingkungan yang berpengaruh besar untuk menghasilkan kemampuan 

fungsionalitas organ kecerdasan pada anak, dan nutrisi yaitu asupan salah satu 

faktor yang mendukung kecerdasan anak 

Dengan demikian temuan dalam penelitian ini memperjelas bahwa pola 

asuh demokratis berpengaruh secara signifikan terhadap kecerdasan 

intrapersonal (diri anak) dan kecerdasan interpersonal (bersosial), indikator 

bimbingan dan perhatianlah memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap 

sikap anak dalam bergaul dan individu. Temuan ini menggambarkan betapa 

pentingnya dan bimbingan orang tua kepada anaknya untuk menumbuhkan 

sikap positifnya terhadap suatu permasalahan. Seperti dalam penelitian ini 

diperoleh bahwa anak yang dibimbing dari keluarga yang cukup demokratis 

memiliki sikap saling terbuka dan saling memahami namun tegas mendidik 

anak. menjadi suatu kewajaran ketika fenomena sekarang. Banyak dijumpai 

perilaku anak-anak yang bebas disebabkan karena kesibukan orang tua 

sehingga tidak memiliki waktu memberikan bimbingan dan perhatian kepada 

anaknya, tingkat otoritas orang tua. 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Avianinda Dwi 

Antisa menyatakan bahwa dalam pola asuh demokratis adanya bimbingan dan 
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kehangatan orang tua dalam membimbing dan perhatian, komunikasi yang 

logis antara anak dan orang tua dan adanya kehangatan yang membuat anak 

merasa diterima oleh orang tua sehingga ada pertautan perasaan. Oleh karena 

itu, anak yang merasa diterima oleh orang tua memungkinkan anak tersebut 

memahami, menerima dan menginternalisasi pesan nilai moral yang 

diupayakan untuk diapresiasikan berdasarkan kata hati. Terkait dengan sikap 

anak mengenai perilaku anak sebaiknya para orang tua menyisihkan waktu 

untuk memberikan bimbingan dan perhatian kepada anaknya.  

 Hasil penelitian ini, mengindikasikan bahwa pola asuh yang dapat 

membantu anak untuk solusi yang tepat untuk mengembalikan anak memiliki 

karakter positif adalah pola asuh demokratis dengan mengedepankan 

musyawarah dalam setiap pengembilan keputusan, meluangkan waktu untuk 

untuk membimbing dan memberikan perhatian kepada anak, memberi 

perhatian kepada anak, memberikan kebebasan kepada anak tetapi kebebasan 

yang terkendali serta memperbaiki komunikasi dalam keluarga. Faktor lain 

yang juga ikut berkontribusi dalam menentukan sikap adalah kecerdasan 

interpersonal dan faktor lain yang menentukan sikap kemandirian anak adalah 

kecerdasan intrapersonal. Hasil penelitian yang dilakukan mengungkapkan 

bahwa pola asuh orang tua yang demokratis berpengaruh positif terhadap 

kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan interpersonal. 

Howard Gardner menjelaskan, ada 3 konsep kecerdasan sebagai 

berikut: 



147 
 

1. Kemampuan untuk memecahkan suatu masalah. 

2. Kemampuan untuk menciptakan suatu masalah baru untuk dipecahkan. 

3. Kemampuan untuk menciptakan sesuatu atau menawarkan suatu 

pelayanan yang berharga dalam suatu kebudayaan masyarakat.   

Bahwa yang disebut kecerdasan itu tidak diukur dengan angka atau nilai 

raport, tetapi dengan kemampuan untuk memecahkan masalah atau menawarkan 

solusi alternatif terhadap persoalan yang dihadapi ditengah kehidupan. Dengan 

kata lain, anak didik yang cerdas adalah anak didik yang serba mampu mengatasi 

persoalan hidupnya, termasuk mengatasi persoalan sekolahnya. 

 Bagaimana dengan konsep kecerdasan pada anak-anak? apakah 

kecerdasan di tingkat anak-anak juga diukur dari kemampuannya memecahkan 

masalah?Tentu tidak, tetapi kecerdasan pada anak lebih identik dengan imajinasi 

dan fantasi. Sebab dunia anak adalah dunia imajinasi. Karena setiap aktivitas atau 

permainan yang dilakukan anak melibatkan kerja otak yang didominasi oleh 

imajinasi daripada pikirannya operasional. Buktinya, ketika anak memegang 

kertas yang dilipat menyerupai pesawat ia akan menganggap bahwa lipatan kertas 

tersebut seraya meliuk-liukan badannya mengikuti arah kertas tersebut melayang. 

Ekspresi ini seolah-olah mencerminkan dirinya sebagai pilot dari pesawat yang 

baru saja diluncurkan tersebut. 

 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan orang dewasa 

lebih identik dengan kemampuan mengatasi masalah dengan produk 

pemikirannya, sedangkan kecerdasan anak lebih identik dengan imajinasi dan 
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fantasinya dalam bermain. Ketika orang dewasa menemukan masalah, maka ia 

akan berpikir keras untuk memecahkan masalahnya. Anak-anak ketika mendapat 

hambatan, rintangan, dan tantangan yang cenderung berimajinasi untuk dapat 

mengatasinya.
9
 Oleh karenanya, pada prinsipnya antara pemikiran dan imajinasi 

mempunyai pola kinerja yang sama. Yang membedakan hanyalah usia. Jika 

imajinasi untuk anak-anak maka pemikiran untuk orang dewasa. 

 Menurut Thomas Amstrong cara orang tua untuk mengenalkan dan 

mengembangkan kecerdasan-kecerdasan anak adalah sebagai berikut: 

1. Lagu. Musik adalah medium yang bagus untuk merangkum semua 

kecerdasan dengan cara yang menyenangkan. Dengan mendengar musik 

anak mungkin akan mengarang lagu sesuai dengan kecerdasan yang ia 

miliki. 

2. Kegiatan seni. Orang tua mungkin ingin memberikan lambang gambar 

bagi masing-masing dari kedelapan kecerdasan (sontoh, huruf-huruf 

“ABC” (cerdas kata), “123” (cerdas angka), bentuk-bentuk geometris 

(cerdas gambar), nada musik (cerdas musik), sosok seseorang menedang 

bola (cerdas tubuh), sosok dua orang berjabat tangan (cerdas orang), 

seseorang bekerja sendirian (cerdas diri), dan sebatang pohon (cerdas 

alam). Setelah belajar ini mungkin anak-anak ingin membuat lambang 

gambar sendiri. Selain itu, ketika anak mulai belajar mengenai berbagai 

                                                           
9
 Suyadi, Psikologi Belajar,........ hlm. 143-144. 
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kecerdasan ini, tawarkan kepadanya untuk menggambar hal-hal yang 

khususnya ia sukai dalam setiap kecerdasan. 

3. Gerakan dan Pantonim. Ciptakan sinyal tangan atau gerakan pantonim 

khususnya sebagai lambang kinestetika – jasmani untuk masing-masing 

kecerdasan. Contoh, tangan yang sedang berbicara (cerdas kata), jari-jari 

menunjukkan „1,2,3” secara bergiliran (cerdas angka), memeragakan 

gerakan menggambar atau melukis (cerdas gambar), menirukan orang 

bernyanyi (cerdas musik) , dua tangan sedang saling berbicara (cerds 

orang), sebuah jari menunjuk diri sendiri (cerdas diri), membuat pohon 

dengan lengan terbentang (cerdas alam). Sekali lagi, anak-anak bisa 

bersenang-senang dengan kegiatan ini dan mungkin ingin mengungkapkan 

kecerdasan yang paling mereka sukai (dan tidak sukai) melalui pantomim, 

peragaan, dan drama yang lebih aktif.
10

 

 Dari hasil di atas menunjukkan bahwa ada pengaruh yang positif antara 

pola asuh orang tua dengan kecerdasan anak yang baik. Orang tua yang mendidik 

anak dengan baik akan menumbuhkan kecerdasan-kecerdasan yang tinggi, 

Misalnya kegiatan bercerita juga bisa menjadi hal simpel untuk mengembangkan 

kecerdasan anak. dengan bercerita, maka anak dapat mengembangkan 

imajinasinya, tak cuma konsep bahasanya pun terasah. Melalui kegiatan bercerita 

orang tua dapat menanamkan pemahaman yang positif kepada anak. dengan 

                                                           
10

 Thomas Amastrong, Setiap Anak Cerdas,............... hlm. 246-247 
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demikian pola asuh orang tua perlu ditingkatkan lagi dengan harapan kecerdasan 

intrapersonal dan kecerdasan intrapersonal anak dapat berkembang dengan baik. 
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Hasil dari penelitan pembahasan di atas dapat di lihat melalui peta konsep berikut 

ini: 

Bagan 4.1 Hasil Temuan 

 

Pengaruh Pola Asuh Orang 
Tua Terhadap Kecerdasan 

Intapersonal dan Kecerdasan 
Interpersonal  Anak Usia 
Dini di TK Pamardi Siwi 

Sleman Yogyakarta 

1.  Bagaimana pola asuh 
orang tua di TK Pamardi 
Siwi Sleman Yogyakarta? 

sebanyak 21 responden 
70%  adalah pola asuh 

demokratis 

sebanyak 6 responden 20%  
adalah pola asuh permisif 

sebanyak 3 responden 10% 
adalah pola asuh otoriter   

2. Bagaimana tingkat 
kecerdasan intrapersonal 

dan kecerdasan 
interpersonal anak usia 
dini di Tk Pamardi Siwi 
Sleman Yogyakarata? 

Kecerdasan 
Intrapersonal 

Sebanyak 18 
responden 60%  

kategori anak BSB 

Sebanyak 10 
responden 33,3% 

kategori anak BSH 

Sebanyak 2 
responden 6,7% 

kategori anak MB 

Kecerdasan 
Interpersonal 

Sebanyak 4 
responden 13,3% 
kateori anak BSB 

Sebanyak 23 
responden 76,7% 

kategori anak BSH 

Sebanyak 3 
responden 10% 

kategori MB 

3. Apakah ada pengaruh 
pola asuh orang tua 
terhadap kecerdasan 

intrapersonal dan 
kecerdasan interpersonal 

anak usia dini di TK 
Pamardi Siwi Sleman 

Yogyakarta 

X terhadap Y1  didapat 
Rxy1  = 433, nilai 

probabilitas 0,017.  Maka 
0,017 <  0,05. 

Disimpulkan adanya 
pengaruh pola asuh orang 
tua terhadap kecerdasan 

intrapersonal 

X terhadap Y2  didapat 
Rxy2  = 418, nilai 

probabilitas 0,022.  Maka 
0,022 <  0,05. 

Disimpulkan adanya 
pengaruh pola asuh orang 
tua terhadap kecerdasan 

interpersonal 

Dapat disimpulkan 

bahwa ada pengaruh 

pola asuh orang tua 

terhadap kecerdasan 

intrapersonal dan 

interperonal anak di 

TK Pamardi Siwi 

sleman Yogyakarta 

Dapat disimpulkan 

bahwa pola asuh 

orang tua yang 

diterapkan TK 

Pamardi Siwi sleman 

Yogyakarta adalah 

Demokratis 
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E. Keterbatasan Penelitian 

Menyadari kodrati sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kekhilafan 

dan kekurangan, maka dalam penelitian ini juga terdapat beberapa faktor 

keterbatasandan kelemahan yang tidak dapat dihindari oleh peneliti, oleh karena 

itu pelaksanaan penelitian ini dilakukan seoptimal mungkin dan telah sesuai 

dengan prosedur, namun akibat dari keterbatasan dan kekhilafan peneliti ada 

beberapa faktor yang sulit dihindri. 

a. Waktu uji validitas angket hanya dilakukan uji coba kepada sampel penelitian 

yang termasuk dalam populasi penelitian di TK Pamardi Siwi tersebut. 

Angket diuji cobakan kepada 30 responden anak yang termasuk dalam 

populasi. Dikarenakan keterbatasan peneliti dan membutuhkan waktu yang 

panjang dalam menyebarkan angket ke-orang tua anak selain tempat 

penelitian tesebut. karena responden yang dibutuhkan adalah 30 orang tua.  

b. Adanya indikasi ketidak jujuran dalam pengisian angket oleh responden, 

karena merasa gengsi, malu dan takut akan terungkap tentang keadaan yang 

sebenarnya. 

c. Instrumen yang dikembangkan masih memiliki kelemahan dari segi 

banyaknya item skala yang gugur ketika dilakuakn uji validitas instrumen. 

d. Instrumen skala kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan interpersonal yang 

seharusnya semua diisi oleh orang yang terdekat anak yaitu guru, sebagian 

dibantu oleh peneliti dalam pengisiannya, dengan cara wawancara dan guru 

memberitahu satu persatu tentang anak-anak yang ada di TK Pamardi Siwi 
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bagaimana kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan interpersonal anak. 

dikarenakan guru kelas A dan B hanya 4 orang, terlalu banyak yang harus 

diisi guru didalam angket tersebut, dan karena keterbatasan guru yang terlalu 

sibuk membuat peneliti membantu dalam pengisian angket. Selain peneliti 

membantu dalam pengisian angket kecerdasan, alat penelitian juga didukung 

oleh wawancara dengan anak, observasi ketika anak belajar, dan wawancara 

dengan guru di TK Pamardi Siwi tersebut. 

Dapat peneliti ketahui bahwa kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan 

interpersonal dipengaruhi oleh pola asuh orang tua, bila orang tua cerdas, 

biasanya anak kelak juga cerdas. namun selain dari pola asuh orang tua banyak 

lagi faktor lain yang mempengaruhi kecerdasan anak, misalnya faktor lingkungan 

yaitu teman satu sekolah, teman dirumah dan guru.  Kita tahu bahwa karakter 

seseorang itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan, begitu juga halnya dengan 

kecerdasan. Faktor lingkungan yang aman, nyaman dan penuh kasih sayang akan 

membentuk anak lebih kreatif dan cerdas. Lain halnya anak tinggal dilingkungan 

yang kurang nyaman, maka perkembangan kecerdasannya juga rendah. Misalnya 

anak tinggal dilingkungan yang gemar membaca , maka anak akan tumbuh 

dengan gemar membaca, berpikir kreatif dan kepribadian yang menyenangkan. 

Karena kondisi lingkungan yang akan menjadi rangsangan terhadap 

perkembangan kecerdasannya. 
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